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মহীশুরের নর-শার্দুল হায়দার আলি খা! এবং তৎপুন্র টিপু সুলতানের 

নামের সঙ্গে ইতিহাস পাঠক খাত্রই পরিচিত । পলাশী যুদ্ধে বঙ্গ বিজয়ের 

পর জমগ্র ভারতে ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর গ্রবলতম প্রতিদবন্বীক্পপে 

ঈাড়াইয়! ছিলেন--হায়দার আলি খ! এবং টিপু সুলতান । হ'়দ1র টিপুর 
আত্মবলির লঙ্গে গুধু মহীশূরেব স্বাধীনতা গেল না...প্ররুত প্রস্তাবে গেই 
হইতে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ভারতব্যাপী অথগ্ড সামাজ্য প্রশ্ঠিিত 
হইল। 

কয়েকজন স্বার্থপর এরতিহাসিক টিপু স্থলতানকে ধর্্ান্ধ ও পরমণতম 
অপহিষুরূপে অঙ্কিত করিয়া দেশেব জনসাধারণের মধো ভ্রান্ত ধারণার 

সৃষ্টি করিয়াছেন। রাজনৈতিক প্রয়োজন বোধে টিপু সময় সময় পণধর্শে 
হ্গ্তক্ষেপ করিলেও ''আঁবার বহু ক্ষেত্রে তাছাব উদাব মনোভাবের যথেষ্ট 

পরিচয় পাওয়া যার়। তিনি হিন্দুব মন্দিরে পৃজ। উপচাঁব প্রেবণ করিতে 

কুঠাবোধ করেন নাই। ধর্ম সম্বন্ধে এই উদ্দাবতা ছিল বলিয়াই একদিন 

তাহার বিভয় কামনা করিয়া-হিন্দুর মন্দিরে এব মুসলমানের মসভিদে 

লমস্বরে প্রার্থন! ধ্বনি উঠিয়াছিল। 
“তাহার চরিত্রের এক বিশেষত ছিল) অলমণীয় শ্বাধীন-্চ। গ্রীতি। 

বৃটিশের অধীনত স্বীকার করিয়! এ যুগেব অন্তান্ত অনেক রাজার মত 
তিনি নিজের রাজ্যে নিজের অধিকার বজায় রাখিতে পারিতেন। 

কিন্ত এরূপ প্রস্তাব মাত্রই তিনি সর্ব! দ্ণাব সহি প্রন্যাখ্যান 

করিয়াছেন। টিপুর স্তায় শ্বাধীনত। প্রীতির অন্য মৃত্যু এবং নিঞের 

বংশের সর্বনাশ শ্থেচ্ছায় ববণ করিতে পারিত, এ যুগের এমন দ্বিতীয় 

আর একদন ভারতীয় নরপতির নাম কবা কঠিন 1” ডাঃ “মেশ মনুমদার 



টিপুর চরিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট £ 

মন্তান আওলিয়। নামক জটৈনক পীবের প্রদ্বগড নাম “ফতে আলি 

টিপু”। “টিপু” শবটী কোন ভাষা হটতে গৃহীত, ঠিক বলা বায় না'"* 
নানা কারণে লোকে 'টিপু” অথ "ব্যাস্্র” মনে করে। “ব্যাগ মহীশুরের 
রাকীয় নিদর্শন !. টিপু নিজেও প্রাস।দে অনেক বাঘ পুধিতেন। 

তাহার দৈনদেৰ পোষাকে বাব্্রচর্শের চিত্র থাকিত। 

অন্তরে লেখ! থাকিত, "খোদধাব শের বিজয়ী ।* 

টিপু আডম্বব হীন জবীবন যাপন করিতেন.**বিলাসিনী নারী তাহার 

নিকট ত্বণাব বস্তু । শ্র্ীবঙ্গপত্তন অববোধেব পব তিনি সামান্ত চটের উপর 

শয়ন কথিতেন। তাহাব গাঞ্যে মাদক ভ্রবোর বাধহার সম্পূর্ণ নিথিদ্ধ 

ছিল। 

টিপু বু ভাষাবিধ ছিলেন।***ত হাব বিরাট পুস্তকালয়ে তাহার স্বহত্ত 
লিখিত পত্রাবলী তাহার জ্ঞানের পরিচায়ক |.*'চিকিৎসা বিদ্া 

ইঞ্জিনিয়াবিং, শিল্প, বিজ্ঞান--সকপ দিকেই তাহার সমান অধিকার ছিল। 

তাহাব অধীনে গ্রার় ১৪৯,৯৯০ নিয়মিত ১৮৯,০০০ অনিয়মিত সৈন্ত 

ছিল ।.,*সেনাদ্লের শিক্ষার অন্ত টিপু আঠারোটা পরিচ্ছধে বিভক্ত 

একখানি বিবধাট গ্রন্থ বচন। করেন। 

ফ্রান্দেন রাজা, হুবস্কের স্থুলতান প্রস্থৃতি ইউরোপীয় নরপত্চির সঙ্গে 
ই।র রথ, পত্র বাবহর ৪বিত। কিন্তু ইহাদের নিকট গঞ্জ লিখিতেও 

ভিপি কখনও শ্রেওসহু১ক লম্ষে।ধন পদ ব্যবস্থার করিতেন ন।।'*. 
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টার থিয়েটারে-_ প্রথম অভিনয় রজনী 
শুক্রবার--.১৯শে ষে, ১৯৪৪ 

সংগঠনকারী গণ 
সত্বাধিকারী 

পরিচালক 

নুরশিল্পী 

নৃত্যশিল্পী 

মধদজ্জ। 

মঞ্চ ওবাবধায়ক 

রূপসঙ্জাকর 

মার্ক 

আলোক সম্পাতকারী 

এম্প্রিফায়ার 

বনত্রীপক্তথ 

শ্ীসপিলকুমার মিত্র 

শ্ীমহেন্ত্রনাথ গুণ 

শ্ীধীরেন দাস 

্রীমতী নিষ্ারবালা 

শীজগর কু 

শ্ীযতীন চক্রবর্তী 
শ্রীনন্দলাশ গাঙ্গুলী 

শ্ীবিমলচন্ত্র ঘোষ 

শ্ীবিভূতি বায় 
শ্রীমধুকূদ্ঘণ আট্য 

শ্রীবিদ্যাভূবণ পাল 
প্ীকালিধাস ভট্টাচার্য্য 

শ্রীললিতমোহন বসাক 

রীস্থ্ধীরচন্দ্র দাস 

জীবন্দাবন দাস 
শ্রীহারাধন বিশ্বাম 

কুমার গ্রোপেন্জ্র নারায়ণ 

শ্রীকাপ্তিকচন্ত্র ঘোষ 



চরিত্র পরিচয় 
হায়দার আলি থা মহ'শুরের সুলতান 
টিপু স্থলতান ) রী পুত্র 

করিমশাছ্ 
সৈয়ঘ গফ ফর | পর সেনাপণ্ত 
কমরুদিন 

পৃণিয়া . এ দ্বেওয়!ন 
আবদুল খালেক 7) টিপুর পুত্র 

মোয়াজউদ্দীন . 
মাধবরাও নারায়ণ পেশোর। 

নানাফাড়নাবীশ এ প্রতিনিধি 

শিদ্ধিয়া ) মারাঠ! নায়কগণ 
তো সল! 

নিজাম হায়দ্রাবাদের নিজাম 
হুরিপদ্থ পেশোয়ার সেনাপতি 
তুহববরজঙগ নিজামের সেনাপতি 
বাপুজী অন্ধ জ্যোতিষী 

জেযোতিফ জনৈক প্রবঞ্চচ 
ধশিয়ে লালী হায়দার আলির করাসী সেনাপতি 
লর্ড কর্ণওয়া্সিস গভর্ণর জেনারেল 

কাণ্ডেন ব্রেথওয়েট ) ইংরেজ সেনাপতি 
স্তর আর্থার ওয়েলেন্লী 

মারাঠ। সর্দীরগণ, দূত, প্রহরী, সৈনিকগণ। 
রুণী বেগম নর টিপুর বেগম 
সোফিয়া সপ বাপুজীর কন্ঠ 
কৃষ্ণাবাঈ দি পেশোয়। জননী 



হায়ঘার আলি 
টিপু 
মশিয়ে লালা 

নাঁনাফাড়নাবীশ 
লর্ড কর্ণওয়া'লিস 
করিমশাহ 
বাপুজি 
হার আর্থার ওয়েলেস্লি 
ব্রেথওয়েট 

পেশোরা 

পুলিয়। 
নিজাম 

সিদ্ধিয়। 
ভোসল৷! 

হবিপস্থ 
তুহব্বরজঙ্গ 
সৈয়দ গফ ফর 
কমরুদণীল 

জ্যোতি 
আবাল খালেক 

মোয়াজউদ্দীন 

শিল্পী-সভঘ 
শীরবি রার 
শ্ীবিপিন গুপ্ 
ভ্লীভূমেন রায় 
শ্রীভূপেন চক্রবর্তী 
জ্রীজয়নারায়ণ সুখাজ্ছি 
শ্ীসিধৃ গাঙ্গুলী 
ভীপীরেন দ্বাস 
মিঃ ম্যালকম্ 
শ্রীবীরেশ্বর সেন (এমেচার ) 
মাষ্টার সতু 
জীবিজয়নারায়ণ মুখাজ্জি 
শ্রীপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য্য 
শ্রীগোষ্ঠ ঘোষাল 
ভ্রীরবি রায় চৌধুরী 
শীবিমল ঘোষ 
শ্ীঅবিনাঁশ দাস 
জ্রীমনি চ্যাটার্জী 
উবাণী মুখাঞজি 
শীমতী গীত 
শ্রীমতী কনক 

অন্থান্ত ভূষিকায়-্ীপান্নালাল মুখাজি, সম্তোষ শীল ফণি সাহা, 
কালীপদধাবু, নগেনবাবু, নরেন মুখাঞজি, শৈলেন রায়। 

কষাবাঈ 
কণী বেগম 
সোফিয়! 
নর্তক 

শ্রীমতী অপর্ণাদেবী 
শ্রীমতী উম! মুখার্জি 
শ্রীমতী বীণাজবী 
গীত ব্যানাজি 



টিপু স্লতান 
প্রথম অঙ্ক 

প্রথম ষ্ঠ 
মহীশুর প্রাসাদের মধ্য মুক্ত প্রাঙ্গন ; একখানি পত্র হাতে লইয়া বুদ 

হায়দার উত্তেজিত ভাবে পদচারণ কাঁরতেছিলেন, একপান্ে 

সেনাপতি সৈয়দ গফ ফুর দশডারমান। 

হারঘার। সৈয়ঘ গফুর! 

সৈয়দ । জনাবালি-_ 
হায়। কোথায় সে ইধব্জ দূত? 

সৈয়দ । প্রাসাদ দ্বারে। 

হায়। তাকে প্রালাদ দ্বার হতেই মান্দ্রাজে ফিরে যেতে হবে। 

নিয়ে বাও ইংরেজ গবণমেণ্টের এই পত্র। সেই দুতের সামনে এই পত্র 
পদতলে দলিত কবে তাকে আমার আদেশ জানিয়ে বলবে যে" 

দীষাংলার সময় উত্তীর্ঘ হয়ে গেছে। কাদার আলির লঙ্গে ইবেজ দুতের 
আর সাক্ষাৎ হবে না ;--সাক্ষাৎ করব আমি ইংরেজ দেনাপতির সঙ্গে 

প্রান্ত যুদ্ধক্ষেত্রে! বাঁও-- 
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সৈষদ। জে! থম অনাখালি_- 
| প্রস্থাল 

( কবিম শাহের প্রধেশ ) 

করিমশাহছ। পিতা-- 

হায়। কে করিমশাছ? 

কবিম। গাপনি ইংবেজ দু্কে অপমানিত করে ফিগিয়ে দিচ্ছেন? 

ইাগ। কারণ হ*বেজ সবকার আমায় হতঃপূর্বেই অপমান করেছে। 

কবিম। আপনাকে অপমান কবেছে? 

হাঁয়। হা, আমাব অধীপস্থ মাহীবন্দর তার! ফরাসীছের কাছ থেকে 

কেডে (নয়েছে। আমি কৈফিয়ং চাইলুম ' ইংরেজ অরকার আমার 
কাছে উপটৌকণ খঙ দত পাঠাল, জে উপটৌকন হ'ল." একট! নিকষ 
বন্দু, আঁর একজোডা ঘোডার জিন--এবং সে দিনও মুসলমানের 

জন্পৃশ্ত শুকরচর্ম্ে শিম্মিত। 

কখম। তবু ইংবে দূতেখ লঙ্গে আপনাব মিষ্টি ব্যবহার কণা 
উচিত ছিল। 

হায়। ছিল নাকি? 

এ করিম। একথ' ভুলবেন না যে পলাশী যুদ্ধে বঙ্গবিজয়ের পর ইংরেজ 
তাবন্তের অপ্রতিদ্বন্দী শক্তিতে পবিণত হয়েছে, লমগ্র ভারতবর্ষে ভার! 

অধিলগ্গে একচ্ছত্র সামাঞ্য প্রতিষ্ঠা করধে। বে শক্তির বিরুদ্ধে 

হায়। যে শক্তিৰ বিরুঘে? 

করিম। 'আঙ্ আব কেউ দাড়াতে পারযে না । 

হায়। করিমশাহ । 
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করিম। না, আপনিও নন্। কারণ প্রথম ম্হীশৃর যুদ্ধে যে ছায়ধার- 

আলি খান মান্দা অবরোধ করেছিলেন--সেই ছুর্ধ্ব মহাবীর আজ 

জরাজীর্ণ রুগ্ন ; বক্ষে, বন্ধে, পঠদেশে তার মারাত্বক অন্তরক্ষত। 

হায়। হায়দার আলি জরাজীর্ণ, দেহে তার মারাত্বক ক্ষত। [কস্ত 

তার সুযোগ্য পুত্র করিমশাহ তো অক্ষত রয়েছেন-তিনি তো ইংবেজের 

ঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন ! 

করিম। ইংরেজেঞ সঙ্গে বুদ্ধ করিষশাহ কোনধিন করেনি-- 

কর্ষেও না। আপনার সৌভাগ).'*জাপন।র দুর্ভাগ্যের সঙ্গী--আপনার 

ধড় আদরের জোষ্টপুত্র ফতে আলি টিপু। 

হায়। করিমশাহ কি কগবেন তবে? 

করিম । যতক্ষণ বেচে আছি এই ছুঃসাহপিক মৃত্যুপথ-াত্রীদের 

ভ্রান্ত পথ হতে ফিরিয়ে আনতে সাধ্যমত চেষ্টা করব। 

হায়। চেষ্টাকরবে? আর অক্ষত পৃষ্ঠে ইংর্জে বেনিয়ার পাছকা 

বহন করে বংশ পরম্পরায় ইংবাজের জ্বতিবাধে দিগিগন্ত মুখরিত 

করে তুলবে ! 

করিম। পিতা 

হায়। তোমার মনোবৃত্তি আহি জানি। ইংরাজের চাটুকার, 
তোমার ই অক্ষত পৃষ্ঠ আমি এমন করে চিহিত করে'দেব যে ষগনই 

ইংরেজের পাদুকা বহন করতে যাবে, তখনই যেন স্মরণ হয় যে তোমার 

জন্মঘাত1 ইংরেজবিজমী হায়দার আলি খা। বানা 

(বান্দার প্রবেশ ) 

এই অপদার্থকে নিয়ে যা; ওর পিঠে পচিশ কোড়া বলিয়ে থে-- 
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করিম। পিতা-- 
বান্দা। হজএত--- 

হায়। আঃ নিয়ে যা, এই মুহূর্থে-- 

করিম। আমায় শান্তি দিচ্ছেন দিন, তবু এখনও বলছি.*'যদি 

বাচতে চান্, ইৎবেজকে ক্ষেপিয়ে তুপবেন না-ক্ষেপিয়ে তুলবেন 

না। 

[ প্রস্থান 

হাঁয়। যাও অপদার্থ, হায়দাব আলি বাচতে চায় না--যন্ধি সে 

বাচ। নির্ভর কবে ইংবেজের ঘয়াব উপর। হায়দার আলি নবাধীও চায় 

না-্যপ্ধি লে নবাবীব অর্থ হয় ইংরেজের গোণামী। 

( পুণিহার প্রবেশ ) 
পৃণিয়া। শাহান শাহ-- 
হায়। দেওয়ান্ পুণিয়!! কি সংবাদ? 
পৃ । মাবাঠ। নানাফাড়নাবীশ সুলতানের দর্শনপ্রার্থী) জাহাপনার 

আজ্ঞা গ্রতীক্ষায় তাকে দ্বারদেশে রেখে এসেছি। 

হায়। ঘ্বারদেশে কেন? তাঁকে আমার মন্ত্রণাকক্ষে'*'না-না, 

মনণ।শক্ষে রয়েছে নিঙজামের দুত। আমার বন মানত অতিথি তিনি". 

তাঁকে এই প্রাসাঘ মধ্যে নিয়ে এস। 

[ পিয়ার প্রস্থান 

নানাফাড়নাধীশ | এই শক্তিমান মারহাট্র! ব্রাঙ্মণকে বদি আলন্ন 

মহাবুদ্ধে বন্ধুদূপে পারে পাই..তাহলে-- 
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[ পৃণিয়া সহ নানাফাড়নাধীশের প্রবেশ ] 

আন্ুন--আন্ুন, মারাঠ।-মন্ত্রী নানাফাড়নাধীশ | আপনার পদ্দার্পূশে 

এ দ্বীনের গৃহ আজ ধন্ত হোল। 
নানা। ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্বাধীন নূপতি ছামদার 

আলি খান বাচাছুর-_লুঠন ব্যবসায়ী যারাঠাকে এতখানি সম্থান 
দেখাবেন সত্যিই আশা কর্তে পারিনি । 

হার । কিন্তু এবার তে। আপনি লুঠনকারীরূপে মহীশুরে আষেননি 

মারাঠামন্ত্রী ! 

নানা!। না, এসেছি'"'মহীশুরপতির কাছে, মারাঠাজাতির আবেদন 

নিয়ে। 

স্বায়। কিসে আবেদন? 

নানা! । ন্ুলতান নিশ্চয় জ্ঞাত আছেন- পেশোর1 নারায়ন রাও 

ভার পিড়ৃব্য রঘুবার হস্তে নিহত হয়েছেন? 
ছায়। হা গুনেছি'**নারায়ন রাওকে হৃতা। করে এধুবা এবার 

পেশোয়ার গদী অধিকার কর্তে চায় । আপনি ভূতপূর্বব পেশোয়ায় বালক 

পুত্রের পক্ষগ্রহণ করেছেন-'"তাই না? 

নানা । শুধু আমি নই, একমান্তর গাইকোয়াড় ব্যতীত'"*সিদ্থি।, 
ভোসলা, হোলকার প্রডতি লমস্ত মারাঠ! নেত। ওঁ বাণক্র পক্ষগ্রহণ 

করেছেন। সমগ্র ষারাঠাঙ্খাতি ধন্ধপরিকর এ বালককে তার পিল়- 

নিংহাপনে অধিঠিত করতে । 

হায়। হু--আর রঘুবা? 

নানা। রঘুবাকে আশ্রয় ছিয়েছে ইংরেজ সরকার । তারা পেশোয়ার 
৮ 
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গ্ী থেকে বঞ্চিত কর্ষে নারায়ণ রায়ের বালক পুত্রকে, পেশোয়ার 

পদে বরণ কর্ষে ওই আততারী রঘুখাকে। 

হায়। হু এ) 1) 

নানা। ইংরেজের সঙ্গে এই আসন্ন যুদ্ধে আমরা মহীশুরপতির 

সাহায্য প্রার্থনা করতে এসেছি। 

হায়। দেওয়ান পুণিয়া, শাজাদা টিপু! 
[ পুণিয়ার প্রস্থান 

গুমুন মারাঠী মন্ত্রী, শাজাদা টিপু এখন উপযুক্ত । এ বিষয়ে আমি 

শাঞ্ষাদার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু বলতে পাচ্ছি না। 

( টিপুর প্রবেশ ) 
টিপু পিতা'-- 

হায়। শাখার টিপু! মারাঠা মন্ত্রী নানাফাড়নাধীশ এসেছেন 

আমাদের কাছে-- 

টিপু। ও'র আগমনের কারণ আমি গুপুচর মুখে গুনেছি পিতা ! 

উনি ইংরেজের সঙ্গে আলন্ন যুদ্ধে আমাদের সাহাধ্য চান। 

নানা । শাজাদা ঠিকই গুনেছেন। .এ বিষয়ে আপনার 

অভিমত? 

টি টিপু। আমার অভিমত! ইংরেজের সঙ্গে আপনার! সন্ধি করুন 

নাকেন? 

নান! | সন্ধি! 

হায়। সন্ধি। 

টপু। রঘুঘ! নিশ্চয় তাছের প্রচুর পুরস্কার দিতে চেয়েছেন'*'নইলে 
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যেনিয়া ইংরেজ সরকার কখনে। তাকে আশ্রয় দ্িতনা। আপনারা. 

রঘুবার চেয়ে অধিক পুরস্কারের ণোভ দ্বেখান'''অমনি দেখবেন, ওর! 

বঘুধাকে পরিত্যাগ করে নারায়ন বাওয়ের পুব্তরকেই পেশোঁয়া বলে 

অভিবান কর্কে। বেনিয়া কোম্পানী:**চনিয়ায় টাকার চেয়ে বড় 

'ভ্িনিষ€বিনিয়। কোম্পানীর ছে আর কি থাকতে পারে ? টাক৷ ছাড়ুন 

-_-বিনা রক্তপাতে কার্য্যোদ্ধার হবে। | 
নানা | কিন্ত আমরা আজ রক্তপাতই চাই-ঃআমরাচাই আজ যুদ্ধ-- 

হায়। যুদ্ধ চান? 

নানা। হ্য। স্থলতাঁন, ভারতে ক্রমণ্ব্ধমান এই ইংরে শক্তিকে 

আজ আমরা এমন শিক্ষা দিতে চাই--ফেন ভবিষ্তে কখনো আমাদের 

শৃহ-বিবাঁদের সুযোগ নিয়ে তার। আমাদের ওপ€ অবাধ প্রতৃত্ব কর্তে ন৷ 

পারে। এ যুদ্ধের উপলক্ষ্য রঘুবা- আমাদের উদ্দেস্ত, ইংরেবের প্রত্ৃ- 

শক্তিকে চিরতরে খর্ব করে দেওয়া। 

হায়। পারবেন--পাঁরবেন মারাঠ। মন্ত্রী? 

নানা। সুলতাদ আমাদের সাহায্য কল্লেই পারি। 

হায়। ইতঃপূর্বেই হায়দ্রাবাদের নিজামও এই প্রস্তাব দিতে দৃত 
পাঠিয়েছেন আমার কাছে। নিজাম, মারাঠা ও মহীশৃর***এই তিন 
শক্তির যদি সম্মিলন হয়, এ কথ! নিশ্চয়ই যে, ইংরেজ যেনিয়ার সাধ্য নেই 
আমাদের লামনে দাড়ায় ! এ দেশের শাটার মায়! ত্যাগ করে দেই দণ্ডে 

তাদের কালাপানিতে জাহাঞজ ভাসিয়ে মুলুকে ক্ষিরে যেতে হবে। কিন্তু 

ভাবতে পারি ন1..এ ত্রিশক্তি লক্ষন কি সত্যই সম্ভব ? | 
নানা। কেন অসম্ভব সুলতান? নিজামের সঙ্গে সন্ধি করুণ, 
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'মারাঠার প্রস্তাব গ্রহণ করুন, আসুন, আমরা ভারতের তিনটা প্রধানশক্কি 

ইৎবেছের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই! 

হায়। শাজাদ। টিপু? 

টিপু। মাহীবন্দর অবরোধের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সঙ্গে ইংরেজের 

ঘুদ্ধ তো অবশ্থস্তাবী হয়ে উঠেছে। মারাঠাও নিজামের সঙ্গে সন্মিলিত 

ফলে আক্রমণ পদ্ধতি সামান্য পবিবর্তন করতে হবে শুধু। 

হায়। নানাফাঁড়নাধীশ, কোন অং” আক্রমণ করতে চান ? 

নান! । আমরা! আক্রমণ করব'**বেরার ও মধা ভারত। 

হায়। শাজাদ। টিপু 

টিপু । আমরা অধিকার করধ মান্দা ও সমগ্র দাক্ছিণাত্য । 

নিজামের ওপর অপিত হোক উত্তর দক্ষিগ সরকার দখল করবার 

ভাবর। ্ 

হায়। বেশ, এই প্রস্তাব 'অগ্ষায়ীই আমর! অবিলম্বে আক্রমণ 

আরম্ভ করব। আস্থন, নানাফাড়নাবীশ--নিজাম-দুত আমার মনত্রাকক্ষে 
অপেক্ষা করচ্ছে। আনন, চুক্তিপত্রে আমাদের শীলমোহর একে দিই । 

তারপ্র দেখি, পলাশী প্রান্তরে ধে বিষবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল--ত1 

জামর! উৎপাঁটিত করে ফেলতে পারি কিনা। 

[ নানাফাড়নাবীশ সহ প্রস্থান 

টিপু। পলাশীর বিষবৃক্ষ। মিরজাফর, উমিটাদ, জগংশেঠের দল 

ম্বহত্তে রোপণ করেছিল যে বিষবৃক্ষ--বীরমদন, মোছনলালের বক্ষরক্তে 

ভা ভেদে গেল না-_পিরাজদোলা, মীরকাশেষের বৃকের রক প্লাষন 
জাগলো”-ততু সে বিষবৃক্ষের মূল শিথিল হ'ল না! | 
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(সোফিয়ার প্রবেশ ) 
সোফিয়।। হায়দার আলি খা! বাহাহর এবং ফতে আলি দিপুও 

বুকের রক্ত ঢেলে সে বিষবুক্ষকে উৎপাটিত করতে পারবেন না! 

টিপু । কে! কে কথা কইলে! কে তুমি? 

লোফিয়া। বাদীর নাম সোফিয়া_ 

টপু। সোফিয়া! বালিকা, তুমি কি উন্মার্দিনী-_নইলে তোমার 

এত ম্পদ্ধী, একথা উচ্চারণ কগতে সাহম কর? 

সোফিয়া । শাজ্াদা, সত্যকথা অপ্রিয় হলে অনেক লময় তাকে 

উন্মাদের প্রলাপ বলেই মনকে সান্বন! দিতে হয়। 

টিপু। তা কথা! তুমি কি করে জানলে ইংরেজ বিজয়ে আমর 
অক্ষম ! ্ 

মোফিয়া। আমার বাপুজি জ্যোতিষচষ্ঠ। করে থাকেন! 

"টিপু । ও, জ্যোতিষীর গণনা |! হাঃ হাঃ হাঃ! কে তোমার 

বাপুজী ? 
সোঁফিয়া। বাপুর্মীকে আপনার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তার 

গণনার! | 

টিপু । তবু আমি ত/কে দেখতে চাই 
সোফিয্া। শুধু দেখতে নয়_-বলুন, শান্তি দিতে চাই-_ 
টিগু। বলসেকোথায়? . 

লোফিয়া। আমি বলব ন!। 

টিপু । সোফয়া--সোফিয়। ! 

লোফিয়া। শাজাদ বৃথা ক্রুদ্ধ হচ্ছেন! মৃত্যু দিতে চান, 
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সোফিয়া তে! হাছির রয়েছে । নিরীহ জোতিষীকে বধ করবার 

জানদা শাখাদা আমায় হতা। করলেও খানিকটা পাতন'। কারণ, 

বাগুজীর দয়ায় জ্যোতিষবিগ্ভা আমিও একটু আধটু জানি। 
টিপু। তাষদি জানো***তাছলে তোমায় নৃতন,.করে গণনা করতে 

হবে সেকি! কারণ, তোমাদের গণন! ভ্রান্ত। 

সোফিয়া। আ্তান্ত ! 

টিপু। মহীশল শক্তি আজ পথ্যস্ত ইংরেের কাছে পরাজিত হয়নি 

**কোন ছিল জব ও না। 

সোফিয়]। যে স্বাস্থাবান পুরুষ কোন দিন অন্ুস্থ হয়নি, তার সুস্থতা 

হতে এই কি প্রমাণ হয় ষে, তার দেহ ভবিষ্যতেও কোন দিন অসুস্থ 

হবে না? 

টিপু। তাহয় না সভ্য; কিন্তু মহীশূর শক্তির মধ্যে বর্তমানে কোন, 
জনুস্থভার লক্ষণ নেই। এবং বর্তমানের এই ত্রস্থ লবল দেহ ও শক্কি 

নিয়ে আমরা-ইংরেজের বিকন্ধে যুদ্ধযাত্রা কচ্ছি। আমাদের সঙ্গে 
সম্মিলিত হয়েছে দুর্দীস্ত মারাঠা ও হায়দ্রাবাদের নিজামের বিপুলবাছিনী। 

লোফিয়। | শক্তির সম্মিলন 

টিপু। হ্যা, ইংরেজ দমনে আজ ভারতের তিনটা প্রধান শক্তির 
অপুর্ব সম্মিলন ! 

সোক্ষিয়া। কিদ্ত এ সন্সিলন হবে না...€তে পারে না! 
টিপু। কেন পারে ন1? 
সোফিয়া। কেন জানিনা; হয়তো এ জাতির উপর বিধাতার 

অভিণাপ রয়েছে..তাঁই। 
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টিপু। সোফিয়া! ! ূ 

লোফিয়া। ভারতে যি কখনও শক্তির লশ্মিলন হয়ে থাকে, সে 

হয়েছে, বিদেশীকে দমন করবার অন্ত নয়''"বিদেশীর পদলেহছন করবার 

অন্ঠে। যেমন করে সম্মিলিত হয়েছিল তক্ষণীলা সেকেনদরশার সঙ্গে '*- 

পরিণামে পরাজিত হ'ল পুরুরাজজ ; যেমন করে মিলেছিল জয়া 

মহম্মদ ধোরীর সঙ্গে.*.পরিণাষে নিহত হ'ল পৃথিরাজ ). আর সেদিনও 

মিলিত হ'ল পলাশী প্রান্তরে মীরজাফর, অগংশে$ লর্ড ক্লাইভের সঙ্গে-_ 

যার ফলে জীবন বলি দিল হতভাগ্য মিরাজ । 

টিপু। সোফিয়া--সোফির়া! তুমি কে? 
সোফিয়া । জ্যোতিষী-- 

টিপু। না, এ জ্যোতিষীর কথা নয়--এ রাজনীতির কথা--এ 

গুপ্তচরের কথা! তুমি শত্রুর গুপ্ুচর। ভোমায় আমি শৃঙ্খলিত করে 

রাখব। 

( কণী বেগমের প্রবেশ ) 

রুণী। হৃজরৎ--হুজরৎ-." 

টিপু। কে! কণী বেগম? 

'ক্ুণী। সাষান্ত নারী নির্যাতন আপনার ন্যায় মহ্াবীরের শোভ। 

পায় না। প্রভু, ওকে ছেড়ে দ্বিন | 

টিপু। না, না, তুমি জান না! রুণী বেগম, ও সামান্ত! নয়"'.ও 

অসামান্তা! ও আমার প্রাণে আতঙ্কের ্থষ্টি করেছে! 

রুণী! আপনার প্রাণে আতঙ্ক! সেও এক রমণীহতে! একি. 

অসস্ভব কথা শুনছি হজরৎ ! না, এ হতে পারে না! শাঙ্গাদ] টিপু 
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আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এক রমণীকে শাস্তি দেবেন--এ ভাবতেও যে আমার 
মাথা লজ্জায় মাটীর অঙ্গে মিলিয়ে যায় প্রভু! 

টিপু। ঠিক বলেছ রুণী বেগম!' আমি আত্মবিস্থৃত হয়েছিলুম ! 
'লে'ফিল্না, তোমায় আমি শান্তি দেব না--তবে যেতেও দ্বেব না; তোমার 

এই গ্রাসাঘ মধ্যে থাকতে হবে। 

সোফিয়া। কেন? 

টিপু। দত্যি যদি ঘ্যোতিবী ₹ও, আজ যে কথা উচ্চারণ করেছ 
'আমৃত্যুকাল আমার পার্খে থেকে নে গণনা তোমায় মিলিয়ে দ্বিতে হবে। 

সোফিয়া। কিন্তু বনের পাঁখীকে খাঁচায় পুরলে সেতো আর মনের, 

কথ! বলেন! হজরত, সে বলে তখন শেখান বুলি। 

টিপু। হ--কিন্ত তোমায় ছেড়ে দিলে, আবার থে থেখ। পাবে! 

তার প্রমাণ? 

সোফিরা। পৃথিবীর বুকে যখন রাতের আধার নামে'''মুক্ত 

আকাশের পাখী তখন তো। আর আকাশে থাকে না! সে নেমে আলে 

এই পৃথিবীরই পাতার ঘরে! 

টিপু। তাহলে যাঁও মুক্ত বিহ্ঙ্গী, পরের ভাগা গগণে যন্ধি 

কখনে! আধার নামে ত ফিরে এসে! তুমি সেই অন্ধকারে! প্রতীক্ষা 

করব তোমার." পরষ আগ্রহ তরে। 



দ্বিতীয় দৃশ্য 
পুণার পেশোয়ার প্রানাদ 

( নানাফাড়নাবীশ ও মারাঠা নেতাথের প্রবেশ ) 1. 
» সা ফু 

টস & 1" ” 

নানা । , না--ন| এ কিছুতেই হতে পারে না। 
লিঙ্বিয়া। কিন্তু আমি যে বোম্বাই গবর্ণমেন্টকে কথা দ্বিয়ে এসেছি, 

ঘেমন করে হোক, এ দন্ধি আমি ঘটিয়ে দেব! 

নান'। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি সম্ভব হলে বহু পূর্বেই তা স্থাপিত 
সত। | 

শিন্ধিয়া। বহু পুর্বে ! 

নাঁনা। হ্যা, সে সন্ধির অমন্ত অর্ভ ঠিক হয়ে গিয়েছিল--সে অন্থি 

পত্রের নাম দিয়েছিল ওরা “0০926010701 9/815801/”1 তাতে স্ড 

ভিল-্-সেই আততায়ী রথুবাকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর্তে হবে; 

মহারাষ্ট্রের সমস্ত বিজিত রাঞ্রয ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে 

যাতে কখনও মহারাস্্রী আক্রমণের দুঃসাহম ওদের ন! হয়'''তার অন্টে 

পেশোয়ার দ্বরবারে কয়েকজন ইংরেজকে প্রতিতৃন্বরূপ রাখতে হবে। 

সি্ধিয্না। কিন্তু বাই বলুন, ইংরের মরকারের পক্ষে সে সন্ধি বড়ই 

অপমানজনক । তাই গভর্ণর জেনারেল সাহেব সে সন্ধিতে সম্মত হতে 

পারেন নি! 
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নানা। তখন লম্মত হতে পারেন নি! তবে আদই বা! সন্ধি. 

স্থাপনের অন্য ইংরেজের গভর্ণর বাছাদ্ুরের এত আগ্রহ কেন? 

লিষ্থিয়া। অনর্থক যুদ্ধ বিগ্রহে লাত কি বলুন? তীর! চান শাস্তি ! 

নানা । না, শাস্তির জন্ত নয়। মহারাষ্ট্রের নায়কমণ্ডলী, নিজ্বাম ও 

হায়দার আলি--এই তিন শক্তির সম্মিলনে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি থর- 

থর করে কেঁপে উঠেছে। তাই এবার চায় তারা এই সন্মিলিত শক্তিকে 

বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তারপর শ্বতগ্ুভাবে পৃত্যেককে ধ্বংস করতে ! সন্ধি 

আমি করব না। এ সন্ধি মহারাষ্ট্রের পক্ষে, সারা ভারতের পক্ষে 

বা! অমঙ্গলজনক। 

ভে 1সল1। নানাফাড়নাবীশ এ সন্ধিকে অমঙ্গলজনক ভাবতে পারেন, 

কিন্ত আমাদের এ বিষয়ে মত খেত আছে। 
সিদ্ধিয়া। আমর! চাই মহারাষ্ট্রের কল্যাণ। ইংরেজের ন্তায় এক 

বিপুল শক্তিশালী জ!তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সে কল্যাণ কখনো সাধিত 

হতে পারে না। পেশোয়ার প্রতিনিধি নানাফাড়নাবীশ যদি সন্থি 
স্থাপনে অসন্মত হন, তাহলে”. 

নানা। তাহলে? 

 লিদ্ধিয়া। বাধ্য হয়ে আমাদের শেশোয়ার পক্ষত্যাগ কর্তে হবে। 

নানা। পেশোয়ার পক্ষত্যাগ কর্কেন আপনার! মহারাষ্ের 

নায়কমণ্ডলী! কেন? 

ভেসল1। কারণ ইতঃপূর্কেই আমরা শ্বতত্্রভাবে-- 
নানা । শ্বত্তগ্রভাবে ? 

সিদ্িয়া। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করেছি! 
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নানা। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করেছেন ! সিদ্ধি 

লিদ্ধিয়া। হ্যা । 

'নানা। ভেগাসলে? 

ভোসলা। হ্যা" এবং এরাও সকলেই। 

নানা। সকলেই সন্ধিবদ্ধ! তবে? 

( দৃতের প্রবেশ) 

দুত। হারধার আলি থার ফরাসী জেনাপতি ম'শিয়ে লালা: 

পেশোয়ার সাক্ষাৎপ্রাথা-_ 

নানা। তিনি কোথায়? 

দূত। পুণার দর্গমূলে অপেক্ষা কর্ছেন। এই পন্জ পাঠিয়েছেন 
পেশোয়ার প্রতিনিধির নামে । 

(পত্র দান) 

নানা । দ্রুত অশ্বারোহণে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস | 

ূ (দৃতের প্রস্থান ) 

ভ--শেষে নিজাম ও-_ 
ভোসলা। কি? 

নানা । নিজামও আপনাদের বন্ধু হয়েছেন। 

সিঙ্ধিয়া। আমাদের বন্ধু! 

নানা। হায়দার আলি খাঁ লিখেছেন, ইংরেজের! গুণ্টর জেলা 

নিজামকে গ্রত্যর্ণন করেছেন-..তাই “নিজাম তাঁর ফৌজ নিয়ে বুদ্ধক্ষেত 

ত্যাগ করেছেন। 
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লিদ্ধিয়া। তবে আর কেন নানাফাড়নাবীশ, ত্রিশক্তি সন্গিলন তো৷ 

ভেঙ্গে গেল। 

ভোলা । তাইতো! হায়দার আলি মুখলমান--নিজাম মুসলমান 

ছয়ে তাকে ত্যাগ কয়েছেন? 

নানা। নিজাম বড় অন্তায় করেছেন...ন1? 

ভোসল৷। তা-- 

নানা। আপনার! হিন্দু, আপনর! মারাঠ1; পেশোয়। হিন্দ 

পেশোয়াও মারাঠা;) আপনারা যদি হিন্দু মারাঠ1 হয়ে আপনাদের 
ইংরেজ বন্ধুর জন্ত হিন্টু মারাঠা। পেশোর়াকে ত্যাগ করে যাবেন বলে 

আস্কালন কর্ডে পারেন, তাহলে সেই একই শ্বেতাঙ্গ-বন্ধুর অন্ঠে মুললমান 

নিজাম, মুসলমান হায়দার আলিকে ত্যাগ করে যাবেন--তাঁতে অন্তায় 

কোথায় ভোলা রাজ? 

সিদ্ধিয়া। শুনুন নানাফাড়নাবীশ, আমর! পেশোয়াকে তা'গ 

করধ না। আপনি ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করুন। 

.. নানা। বলেছি তো সন্ধি হবে না । আমি হায়দার আলির কাডে 
 গ্রাতিজ্ঞাবদ্ধ। 

পিন্ধিয়া। বেশ, আপনা4 এই সব স্বজাতি হিন্দু বন্ধুদের চেয়ে 
সুললমান হায়দার আলিকেই যা্দ আপনি-- 

নানা। হ্যা, আপনাদের মত শ্বে তাঙ্গপ্রিয় হিন্দুর চেয়ে--দেশগ্রেষিক 

বুসলমান হায়দার আপিথার বন্ধৃত্বকে আমি বেশী মুলা দিই। 
লিদ্ধিরা। তাহলে আমাদের কোন দোষ নেই নানাফাড়নাধীশ, 

বামর। পেশোয়ার সংশ্রব ত্যাগ কবে চলে যাচ্ছি। 
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নানা। বলেছি তো, আপনাদের মত দেশদ্রোহী, সহ হিন্দুকে 
হাঁরালেও আমার কোন ক্ষোত নাই, যদি একটী হায়দার আলি ব' 
ফতে আলি টিপুর মত একটা মুসলমানকেও বন্ধুরূপে পাশে পাই। 

সিন্ধিয়া। উত্তম আপনার এ উদ্ধত আচরণের ফল পেশোয়াকে 
অবিলম্বে তুগতে হবে। 

( কৃষ্ঠাবান্ঈএর প্রবেশ 

কষ্জাবাঈ। দীড়ান মহ্থারাষ্রনায়কগণ ! 

সিন্ধিয়া। কে? পেশোয়া-জননী রুষ্ণাবাঈ ! 

রুষ্ণা। আপনারা নাকি পেশোয়াকে ভাগ করে চণে ষাচ্ছেন? 

সিন্থিয়া। কি করব? আমরা ইংরেছের সঙ্গে সন্ধি বন্ধ! 

পেশোয়।ও ইংরেজের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন না! করলে.'আমাদের বাধা হয়ে 

পেশোয়'কে ত্যাগ করতে হবে বৈকি । 

রুষ্জা। ইংরেজের সঙ্গে কি করে মৈত্রী স্থাপিত হতে পারে! 

আপনারা তো জানেন, তারা, আমার বালক পুত্রকে পেশোয়া বলে 

শ্বীকার করে নি, তারা আমার স্বামী-হস্ত! বঘুবার পক্ষ নিয়েছে। 

সিন্ধিয়া। কিন্তু এবার তারা আপনার পুত্রকেই যে পেশোয়া বলে 

অভিবাদন করতে চায়। 

কষ । ইংরেক্ আমার পুত্রকে পেশোয়া বলে মেনে নেবে? 

সিদ্ধিগা। হা, শুধু তাই নয়-তারা রঘুবাকে বর্জন করবে এবং 
একমাত্র সালসেটা ব্যতীত সমস্ত হতরাজা পেশোয়াকে ফিরিয়ে দেবে । 

এই দেখুন সেই চুক্তিপত্র। 
(চুজিপত্র দান ) 
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রুষ্টা। পেশোয়ার প্রতিনিধি_- 

নানা। চুক্ষিপত্র আমি দেখেছি )--সিন্ধিগাকে ফিরিয়ে দাও 

/চুক্কিপত্র। 

কষা। ফিরিয়ে দেব! কে আছিস, কলমদ্বান। (প্রতিহারিণী 

'কলমদান আনিল ) নিন্ আপনি সন্ধিপত্রে সাক্ষর করুন। 

নানা। না, লাক্ষর করব না। 

কৃষ্ণা। কেন? 

নানা। কারণ, সন্ধি হবে না। . 

কৃষ্ণা। হবে না! কেন জান্তে পারি কি? 

নানা। এ সন্ধি মহারাষ্ট্রের পক্ষে'-.ভারতবর্ষের পক্ষে অকল্যানকর। 

রুষ্া)। মহারাষ্ট্রের কথা, সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিন ;আমি 

জননী--আমি বুঝি, শুধু আমার পুত্রের কল্যাণ । তাই আমার ইচ্ছা, 

ইংরেজের গঙ্গে সন্ধি বন্ধ হব। 
নানা। তা হলে শোন পেশোয়াজননী, নানাফাড়নাবীশ যতক্ষন 

পেশোয়ার অভিভাবকরূপে অবস্থান করবে...ততক্ষন এ ন্ধি সে হতে 
'দেধে না। 

কৃষা1। সন্ধি হতেদেবেন না? 

নানা | না, ইংরেজের সঙ্গে শেষ পর্য্স্ত আমরা যুদ্ধ করব। 

রুষ্ণ1। সে যুদ্ধের ফলে যদি আমার বালক পুত্র সর্ধহার! হয়? 

নানা। বিদ্বেশীর পদানত হওয়ার চেয়ে সর্বহারা! হওয়া! অনেক 

'ভাল। 

কৃষা]। বদি আমার পুত্রের জীবন বিপন্ন হয়। 
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নানা। হোক না! জীবনের চেয়ে স্বাধীনতা অনেক মুলাবান। 

কৃষ্ণা । হা, জীবনের চেয়ে স্বাধীনতা অনেক মুল্যবান! তবে মে 

নিজ পুত্রের জীবনের চেয়ে নয়, বিশেষ করে".'সে হয় যর্দি এক অনাথিনী 

বিধবার নাবালক পুত্রের আীবন, তাই নয়? 

নানা। কৃষ্ঠাবাঈ, কৃষ্ণাবাইঈ, আমায় ভূল বোঝে নাঁ। 

কষাা। না'তুল বুঝিনি! বরং এতধিন যে তুল করে এসেছি.'আজ্ 

নুরু হল সেই ভঙ্গের প্রাযশ্চিন্ত। 

নানা । কি ভুল করেছ এতদিন? 

কৃষ্ঠা। এই ভূল করেছি যে, আমার পুত্রের শিওরের পাশে এতদিন 

আমি কালসর্পকে প্রহরায় নিষুক্ত রেখেছি । 

নানা। কালসর্প! 

কৃষ্ণা । ইংরেজের সঙ্গে আজ সন্ধি হতেপারে নাতারধে কি 

কারণ...মসে কি আমি বুঝতে পারিনি, আপনি মনে করেন 

'নানাফাড়নাবীশ ! 

নানা। কি কার৭? 

, ক্ুপ্ত। | কারণ এই যে...আজ সন্ধি হলে আমার পুত্রের স্বার্থ রক্ষার 

জন্তে তার পাশে এসে দ্রাড়াবে শক্তিমান ইংরেজ সরকার। 

নানাফাড়নাবীশ এতবড় শক্তিকে আমার পুত্রের স্বপক্ষে আসতে দেবেন 
না) তিনি চাঁন, ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে আমার পুত্র পেশোয়ার গর্ী 

থেকে অপলারিত হোক, তারপর ইংরেজের সঙ্গে নূতন সন্ধি ছবে এবং 

. দলেই সন্ধি অনুযায়ী...পেশোয়ার শৃন্ত গর্ীতে আরোহণ করবেন--আমার 

পুত্রের পরিবর্তে...ম্বয়ং কুটকৌশলী নানাফাড়নাবীশ !. 
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নান!। কৃষ্কাবাঈ--কৃষ্ণাবাঈ, তোমাকে আমি কন্ঠ! স্থানীয়! জ্ঞান 
করি, তোমার পুত্র যে আমার নয়নের মণি! তোমার মুখে--তোমার 

মুখে--আজ একি কথা গুনছি কৃষ্ণাবাঈ ? 

কৃষ্ণা । না, আমি কৃষ্তাবাদ নই, আমি পেশোয়া-জননী ;--আর 

আপনি পেশোয়ার বেতনভুক্ কর্মচারী । 

নালা । পেশোয়ার বেতনভূক্ কর্মচারী | উত্তম, সন্ধিপত্র দাও 

মহামান্ পেশোয়। জননী ! তোমার পুত্রের বেতনভুক্ কর্মচারী সন্ধিপঞ্জে 

স্বাক্ষর কচ্ছে। 
( স্বাক্ষর করিয়া! জিন্ধিয়ার হাতে দিলেন ) 

এই নিন্ শিঙ্ধিয়া, সানন্দচিত্তে ইংরেজ সরকারকে দিয়ে, 

আনুন । 

( মণিয়ে লালীর প্রবেশ ) : 

পালী। 1851 ৪0৪ 1006 9100019 11810901815 1 18 

[015836 ! 

সিদ্ধিয়া। কে! মঁশিয়ে লালী। 

লালী। ই1--£া, আপনার হাটে ওকি আছে? 

লিদ্ধিয়া। সন্ধিপত্র। . 
লালী। সপ্তিপট্র! কিসকা লাথ? 

লিন্ধিয়া। ইংরেছের অঙ্গে! 

লালী। আংরেজকা সাথ্..*আংরেজকা লাখ! কিস্কা সঙ্তি 

শিদ্ধিযা। পেশোয়ার সন্ধি! 

লালী। 15 11 5691)99 1081006 0৩৪৮ দ10 006 0321798 । 
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পেশোরা আংরেজকা সাথ লণ্ডি করিবে ? [০ 17190557016 ! 051101 
টুমি লোক টামাস| করিটেছ--আযা-_[8 ! 1791 7191 

সিন্ধিয়া। মশিয়ে জালী ! হায়দার আলীর ফেনাপতির সঙ্গে সি্ধিয়া 
মহারাজ বুহন্ত পছন্দ করেন ন!। 

লালী। 1:0760 মহারাজ সিণ্িরা কি পসণ্ড করে? আংরেজ 
লোকের সাথ এক কাট্টা ছোকর আপনার ডেশবামী ভাইস্বের বুকে ছুরী 
চালাইটে বট পসওড করেন। না? [781 179! 

রুষ্ণা। মঁশিয়ে লালী। 

লালী। কে এলে? 

সিন্ধিয়া। মহামান্তা পেশোয়া জননী । 

লালী। মেয়র দঃ 7651) 1 

( অভিবাদন কিল) 

হামি দেখিটে পায় নাই.*.[25:0856 [0৪ পার গ্ভ মাদাম। 

কৃষ্ণা । শোন সাছেব,--তোমার প্রভু হায়দার আপি খাকে গিছে 

বল, পেশোর়া ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করবেন। 

লালী। ০ 59) 501 মেয়ার বলছে সপ্তি হোবে ! 2০, 2০ মারি, 
স্ডি হোবে না-সগ্ডি হোঁটে পারবে ন1। 

কুঝ। কেন পারবে না সাহেব? 

লালী। কেন? সণ্ডি হোবে টে! হারডার আপি খা বাছাডুরক1 

পাশ নানাফাড়নাবীশ কেন গেল? কেন উনকো সাট সপ্তি করিণ? 

কেন উহার বঞুটায়_-নিজামের বওুটা বিশ ওয়াদ্ করিয়া হারডার 

আলি খান বাহাডুর আংরেজক1 সাঠ লড়াই সু করিল? বোলে! 
১৬] 
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নানাফাড়নাবীশ, টুমি কেন কঠাবোলো না, টুমি বোলো, টুমি মেয়ারকো 
বোলো, কেন ল্ডি হইটে পারে না। 

নানা। মশিয়ে লালী-- 

কৃষ্ণা । নানাফাডনাবীশের এ সন্ধিতে বাধ! দিবার কোন অধিকার 

নেই। আমি সন্ধি কর্কো-.আমার সম্তানের মঙ্গলের অন্ত । 
লালী। [1567 মেয়ার, হায়ডার আনি ৷ কর্ণাট হইটে আংরেজকো 

হুটাইয়া ডিল । মালব ডেশে টিপু আংরেজকে| 0862:60 করিল...ইধার 
হইটে টুমাঁর মারহাট্া 50101615 এবার যডি লড়াই সুরু করে...আংরেজ 
লোক টবে হিঙুস্থানে আউর একডিন ঠাকিটে.পারিবে না। 10৩) 

২11] 1506 10 016 ০010 1686 ]0018 0 ৪০6 | টাহাডের মরটে 

হোবে ০: হিঙুস্থানকে সেলাম ঠুকিয়া একডম চলিয়া যাইটে হোবে। 
যা, 2891)%2 15 1706 119 011) 500 1 পেশোয়! টোমার এক ছেলিয়া 

আছে না, সার! হিওুস্থানে টোমার লাখে কোটী ছেলিয়া আছে, লাখে! 

কোটী হিওু মুলম!ন টোমার সণ্টান, টোমাঁর মুখের পানে চাহিয়া আছে। 
হামি বিডেশী আছে, লাইকেন হামে টোমার কাছে প্রার্থনা করিটে ছে. 
টোমার ডেশকে বিডেশীর হাটে টুলিয়1 ডিও না। 

কষ।। ওঠো ফরাসী বীর! ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির অর্থ এ নয় 

যে আমরা ইংরেজের বশুত। স্বীকার কচ্ছি। গ্রয়োঙন হলে, পেশোয়া 

ইংরেজের বিরদ্ধে তস্ত্রধ রণ কর্তে বিযুখ হবে না। তবে হায়ঘার আলির 

সঙ্গে সাম্মলিত হয়ে আমর! ইংরেজকে অনর্থক শত্রু করে তুলব না। 
তাই আমর! সান্ধ করব! 

লালী। লগ্ডিহোবে! আংরেজের লাঠে সঙ্ডিহোবে! টোমার 
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কঠাঁয় বিশওয়াঁন করিয়া হাডার আলি লড়াই নুরু করিল! £$0 01৫ 
01217 015121)6) আশী বরষ ক! বুড় ঢ1:::58561617 /0000601 95011 

টুমার আশার, টুমার বওুটায় উন্কো। ডিল্মে বট জোর হুইল! আক 

টুমি ডূসমনের সাঠে স্ডি করিবে, আউর বুড ঢাহার়ডার আলি টুঘার অন্তে 

জীবন ডিবে ! 2171 36500] 1 [9 0015 9001 [1012 011%811 । 

সাট সাগর টের নড়ীর পার হুইটে যাহারা অ!লিল..'টাহাডের সাঠে বওুট। 
ছোইবে ; আর একই ডেশের লোঁক হিওড,'**একই ডেশের লোক দুনলমান 

*ডোনে। ভাই--ডোনে' ভাইকে গল! টিপিয়! মারিবে ! 

সিন্ধিয়া। ম'শিয়ে লালী! | 

লালী। [০১ [০--4৮ ০৪1% ৮০ ! টুমি সঙ্ডি করিবেটো| সে হাষি 

সুনিবে না! বিশওয়ালঘাটককে হামি আপন হাঠে শাষ্টিডিবে। হামার 

30101613 লোকে আংরেক্কে| সাঠ লড়াই ছাঁড়িগ্না***টুঘার সাঠে লড়াই 

করিবে। গুন মারাট্র। লোক, [ 0815 ড০% 11 [00101015611 06086 

১0 0015 তায় 11010600জিস অবান কোতা রাখে না, উন 

জবানকে৷ হামি ছিনিয়ে নিয়ে পাঁয়ের নীচে ঘাব1| ঘ্ালেলে-_ 

(প্রন্থানোদ্বত ) 
নানা। মশিয়ে লালী--ম'শিষ়ে লালী! 
লালী। নানাফাড়নাধীশ্ব | 5০0 (£31001 ! বিশওয়াসঘাটক | 

নানা । বিশ্বামঘাতক ! হী! আমি বিশ্বাসঘাতক! মহারাষ্ট্রের 

প্রতি তোমার এ আক্রোশ পরিত্যাগ কর লালী। আবি নিজে যাষে 

তোমার লঙ্গে হায়দার আলির কাছে আমার [শ্বাবঘাতকতার শান্তি 

নিতে ! 
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লালী। ১11] /০৪! 

নানা। হ্যা, আমি বাবে ।- 

কৃষ্ণা। পেশোয়ার প্রতিনিধি কায়ধার আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন 

সে আমাদের ইচ্ছা নয়। 

নানা। নানাফাড়নাবীশ এই মৃহূর্ত হতে জার পেশোয়ার গ্রতিশিধি 
নয়! পেশোয়ার প্রতিনিধিত্ব করুন গেশোয়া অননী। এসে! সাছেব-_ 

আজ হতে আমি হায়ার আলির এনুগামী। 

| লালী সঙ প্রস্থান 

তৃতীয় মৃশ্ব 
হায়দার আপণির শিবির সান্ধ্য 

গান গাহিতে গাহিতে জন্ধ বাপুজী ও সোফিয়ার প্রবেশ ' 

গান 

রবি ডুবে যায় জাগিল না হায় তবু এ হিনুস্থান। 

কত সামগান হ'ল অবসান, কত জ্যোতি নির্বাণ ॥ 

কত জীবনের কত যে রুধির ঝরিল ও বেছী মূলে। 

লাল হয়ে গেল শ্তামলী প্রতিম। মুঠো মুঠো! জবা ফুলে। 

এত জাবাহন এত ষে কীর্ধন গলে না তবু পাযাণ। 

বাপুজী। সোফিয়া! 
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সোফিয়া । বাপুথী-- 

বাপুজী। আর কতদুর--সোফিয় ? 

সোফিয়া । সামনে শিবির শ্রেণী দ্বেখা যাচ্ছে__ 

বাপূজী। দেখ! যাচ্ছে? ভাল করে তাকিয়ে দেখতো মা, শিবিরের 

উপরে যে নিশান উড়ছে তা দেখতে কেমন? কি আক! রয়েছে 

তাতে? 

সোফিয়া । নিশানে আকা রয়েছে বাঘের মুত্তি ! 

বাগুজী। বাঘের মৃত্তি! হা, শুনেছি মহীশূরের ব্যাত্রলাঞ্চিত 

পতাকা! তবে--তবে আমর! হায়দার আলির শিবিরের কাছে এসেছি। 

আমাদের দীর্ঘ যাত্রাপথ আজ এইথানে শেষ হবে মা! 

সোফিয়া। এইখানে! সুদূর শ্রীরঙ্গপত্তন হতে তুষি এই আর্কটে 

এসেছ--সে কি তবে স্থুলতান হায়দার আলিকে দেখতে ? 

বাপুজী। এসেছি হৃর্যযান্ত দেখতে! 

সোফিয়া। হৃর্য্যান্ত ! 

বাপুজী। মহীশৃরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে কূর্যায উঠেছিল, সমন্ড 

হিন্দুস্কীনকে সে আলোকিত করতে চেয়েছিল কিন্তু এই আর্কটের 

আকাশে অকম্মাৎ সৃষ্যান্তের লাগ রং জমাট বধে গেল! শৃধা বুঝি 

ডুবে গেল মা! তবু আমার হিন্দুস্তান তো জাগলো! ন!! 

সোফিয়া। কেন জাগলো না বাপুজী? একট। বিরাট সুর্য উয়ের 

পথ হতে অন্ত-সাগরে পা বাড়াল-.হিন্দুস্থান তবু যে আধারে ছিল--সেই 

মাধারেই ডুবে রইল কেন? হা'রে হিনুস্থান ! তারে হিনৃস্থাদ! ফোন 

পিন কি তুই জাগবি নে? 
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বাপুঘী। জাগবে মা, হিন্স্থান আগবে। তবে, দে কি করে 
জানিস? 

সোফিয়া। কিকরে ? 
বাপুজী। হিন্দুস্থানের এ শতাব্দীর ঘুম ভাঙ্গতে হলে, চাই একটা 

বিরাট আলোড়ন--চাঁই একট] বিরাট শক্তির আবির্ভাব। বহু যুগের 

মিথ্যার গ্লানি--বন্যুগের সঞ্চিত অঞ্জাল-সৃপ সেই রুদ্রদেবতার প্রচও 

তাগুবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে-*'দেই ক্ষ্যাপা দেবতার নাচের ছন্দে 

হিন্দুস্থানের আক।শে, নিকষে সোনার লেখার মত, আবার নৃতন আলে! 

জেগে উঠবে'"'আবার নূতন প্রভাতের সুচনা! হবে ! "কিন্ত কৈ.*, 

কোথায় তুমি রুদ্র দেবতা! নেমে এসো...নেমে এসো! এ ধিন্দস্থানে"*" 

বাছ্িয়ে তোমার প্রলয় ডমরু-_ 
সোফিয়া ও বাপুজীর গান 

তিরব ঠে ভৈরব, রুদ্র ডমরু কৈ তব? 

ভাগ্ডব রসে মাতে হে ভয়াল, ছড়াও ভম্ম বৈভব। 

বৈশাখ মেঘ অন্বর ঘেি নাচোছে দিগন্বর) 

নাচে মনোহর চির ভয়ঙ্কর 

( নাঁচো নাচো হে কিশোর নাচো3)। 

উড়াইয়! জটাজাল উড়াইয়1 বাঘছাল ন!চো নাচো তাণ্ডব? 

চন্ত্রমৌলি শিরে চন্দ্রবল! লুকাক জটার জালে 
ধবক্ ধ্ক্ ধ্বক্ গুলয় অনল গর উঠুক ভালে; 
দ্বপ্ত ত্রিশূলে সংহা'র সম, সংহাঁর কর ধববাস্ত ও তম, 

দিগন্ত জুড়ি হে অরিনমম, বন্দন। জাগে এ তব। 
[ গাহিতে গাহিতে প্রস্থা* 
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(করম শাহ ও জ্যোতিফরের প্রবেশ ) 

জ্যোতিফ। শুনুন শাজাদা, শুনুন...আমার গণনাট। একবার 

সুন্ুন। 

করিম। ্টনবো কি? তোমার গণনা কিছুই মিলছে না । 

জ্যোতিষ্ক !-- মিলছে না 1-- 

করিম। না,কিছু না। শাজাদ। টিপু জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন, 

খুসলমান হয়েও তিনি হিন্দু জো!তিধীদের যথই উপহার দেন! তাই 

আমিও তোমায় খাতির করেছিলুম | ভেবেঠিলুম টিপুর মত অন্ত গুণের 

অধিকাগী না হই**'তবু এই একটি হ্ষিয়ে দিল থাকলে যর্ধি পিতা 

প্রিয়পাত্র হতে পারি, যধি বা কোন দিন মদ্নদে বসতে পারি। 

জে)াতি। মস্নদে আপনাকে বসতেই হবে শান্ধাণা, পরী রঙ্গপত্তনের 

অস্নদ আপনার জন্ট খাবি খাচ্ছে। 

কর্িম। কি করেবুঝলে? 

জোঠি। এই দেখুন না-আপনার কর্ক:ট রয়েছে মর্কট । 
করিম। কর্কটে মর্কট! কর্কট কথার মানেকি? 

জো!তি। মানে, কর্কট মানে-*এই ধরুন...এই খুব কাছাকাছি) 

করিম। কাছাঁকাছি ! 

জ্যোতি । আজ্ঞে ইযা-_ আপনার কাছাকাছি মর্কট ! 

করিম | আমার কাছে দর্কট! কিন্তু কৈ, আমার কাছে তো কিছু 
দেখতে পাচ্ছি না! তোমার গণনা ভুল। 

জ্যোতি । আন্তে গণনা গুল হবে কেন! আপনার কাছে কি 

কিছু নেই--কেউ নেই ? 
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করিম। এক তুমি রয়েছ। তবে তুমি কি মর্কট? 

জেযোতি। তা 

করিম । আচ্ছা কর্কটে মর্কট থাকলে কি হয়? 

জ্যোতি। আর্কটে আদতে হয়; বলুন আপনি আর্কটে এসেছেন 

কিনা? 

করিম । হ্যা_ত! এসেছি ! এখানে এসে কি লাভ হবে তাই বলনা ? 

জ্যেতি। বলছি,-শাজাদার' লগ্নে রয়েছে বিষুব সংক্রান্তি । 

করিম। বিষুব সংক্রান্তি কি? 

জ্যোতি। বিষুব সংক্রান্তির মানে বূঝলেন না? বিষুব সংক্রাস্তির 
উপর হীপুস প্রত্যয় করে -ফল ধড়ীয় পৌষ সংক্রান্তি। 

করিম। পৌষ সংক্রান্তি! 

জ্যোতি। আজ্জে হ্যা-_-আপনার লগ্নে পৌষ সংক্রান্তি ; ফলং পিঠে 

পার্বনম্। 

করিম। পিঠে-..পার্বন। পিঠে তে! পিত! একদিন চাবুক মেরেছিলেন। 
জ্যোতি । কেমন কিনা-মিলে গেল তো? পিতার জীবদাশায় 

পিঠে চাবুক ভোঞ্জন, আবার পিতার মৃত্যুতে মসনদে বসে পিঠে পায়েস 
মধু আম্বাদন। 

করিম। কিন্তু পিতার মুত্যু হচ্ছে কোথায়? এই আশী বছর বয়সে 

সারা দেছে অন্ত্ক্ষত তবু কি বিপুল বিক্রমে লড়াই কঙ্ছেন। সমস্ত 

কর্ণাট থেকে তিনি ইংরেজদের বিতাড়িত করে দিয়েছেন--ওদ্িকে 

শাজাঘ! টিপুও মালব বিজয় করে ফেলগ। না, আমার অদ্ট আকাশ 

ক্রমে বড়ই জটিল আকার ধারণ কচ্ছে। 
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তোতি। কিছু ভাববেন ন। শাজাদা- আপনার নাষ্টাকাশেব 
সব জ্টিলকে-_কুটিল, অনাবিল, ভ্রুকুটিতঞ্জিল এবং গাঙ্গচিল করে শীর্্ই 
পেখানে অষ্টরস্তা রোপণ করব। আপনি তখন একেবারে নবডষ্কা বাজিয়ে 
সনদে উঠে বসবেন । 

করিম। চুপ, পিতা যুদ্ধক্ষেত্র হতে শিবিরে ফিরে আসছেন চলে 
এসো | 

জ্যোতি। তা! চলুন, শত হন্ডেন বাজীল--মানে শিক্ষ নিজ 
বন বাজী বেখে যার! লড়াই করে,তাবের থেকে শত হস্ত দুরে খাতে 

হয়। চলে আসুন । 

| উভতয়ের প্রস্থান 

[ হায়দার আপি ও পুরিসাঁর প্রবেশ ] 

হায়। সমস্ত কর্ণাটের ওপর ঘুশিবাযু মত নিপতিত হয়ে এদেশ 
আমর! বিধ্বস্ত করে ফেলেছি। বেইণী সাঞ্ছেবের যে বিরাট বাহিনী 

মান্দা সৈন্যের সঙ্গে যোগ ধিতে এসেছিল তাকেও সম্পূর্ন ধবংম করে 

দিয়েছি। 

পৃণিয়!। কিন্ত শুনছি এবার বক্সার বিজেত। মনরে! সটৈষ্কে আসছে 
আমার্দের বিরুদ্ধে? 

হায়। বক্সার বিজেতা মনরে! ! হাঃ হাঃ হাঃ, শোননি দেওয়ান 

পুণিয়া, তার বীরত্ব কাথিনী? 

পুণিয়া। কি হজরত! 
হায়। মনরে। কাপ্রিভেরাম পধ্যন্ত এসন্ঠিলেন, কিন্তু বেইলী 

সাহেবের ছুর্দশার কথ! শুনে কাঞ্জিভেরামের এক দীঘির থলে বন্দুক 



০ টিপু স্থণতান [ ওয়দৃশ্ব 

কামান, গোলাগুলি সব ফেলে দিয়ে তিনি আতঙ্কে মান্ত্রান্ে পলায়ন 

করেছেন। 

পৃণিয়া। হৃজরৎ যুদ্ধ জয় তো! প্রায় লম্পূর্ণহলো। এবার চলুন, 
ইচ্ছামুযায়ী সর্ডে স্ধি করে শ্রীরক্গপত্তনে ফিরে যাই। আপনার দে 

অসুস্থ বলেই বলছি ॥ 

হায়। দেহ আমার সত্যই অসুস্থ, বড়ই অনুস্থ, “হয়তো যে কোন 

ুহূর্ডে আমার মৃত্যুও আলতে পারে। তবু-তবু কি জান পুিয়া, যারা 
সন্ধি করে সুযোগ পেলেই সন্ধি ভঙ্গ করতে দ্বিধা করে না**তাদের 

সঙ্গ সন্ধি করতে আর আমার গুবুত্তি নেই 

পৃরিয়া। হঘ্রৎ!__ 

হায় | নিজাম বিশ্বাসঘাতকত। করে সরে দাড়াল! যাক তাতেও 

ভাবি না; শুধু মারাঠারা যদি আমার পাশে এসে দাড়াত, তাহলে মৃত্যুর 
পূর্বে নিশ্চয় দেখে যেতাম--আঁমার লাধের হিন্দুম্থান বিদবেশীর কবল 

যুক্ত হয়েছে । সেকি হবেন! পুিয়া? মৃত্যুর পূর্বে স্বাধীন হিন্দুস্থানের 

মু্িকি আমি এবটাবার দেখে যেতে পাবো না? 

পুরিয়া। পাবেন হজরৎ। মারহাট্রারা শীগ্রই আপনার পার্থ এসে 
দাড়াবে । জেনাপতি মশিয়ে লালী তাদ্বের আমন্ত্রণ করে আনতে চলে 

গেছেন পুণার দরবারে 

হায়। কিন্ত লাপী ফিরতে এত দেবী কচ্ছে কেন? তোমাদের রামায়ণে 

বলে, রাবণ বাজ। শ্বর্গের মিড়ি তৈরী করতে চেয়েছিলেন, মে আর হয়ে 

উঠল না। অবসন্ন রোগরিই্ দেহে প্রতিপল মৃত্যুকে শিয়রে রেখে*'তাই 
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আমারও বড় ভয় হয় পুর্ণিয়া, আশ। বুঝি আমার পূর্ণ ছোল না: 
বারহাট্রার! বুঝি এল না! 

মশিয়ে লাগী ও নানাফাড়নাবীশের প্রবেশ ] 

নানা । মারাঠার অভিব"*ন গ্রহণ করুন মহান সুলতান! 

হায়। কে! নানফাড়নাবীশ! এসেছ ভাই,--এসেছ বন্ধ! আর 

চিন্তা নেই তবে, অসুস্থ দেছে আমার শতগুণ বল ফিরে পেয়েছি। 

মারাঠা সিংহ এসে আজ মহীশূরের ব্যাপ্রের পাশ্থে দাড়িয়েছে! তাদের 

ভীম গর্জনে দাক্ষিণাত্য হতে আরব সমুদ্র পধ্যন্ত বিকম্পিত হয়ে উঠবে। 

এসো! বীর, এসো বন্ধু সম্মিলিত সৈল্ত নিয়ে আমরা এই ঘণে ঝাঁপিয়ে 

পড়ি বণাঙগণে,...এসো। 

নানা। আমার সৈন্ঠ নাই টির এক1। সমগ্র মহারাষ্ 

আজ ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিবন্ধ। 

হায়। সমগ্র মহারাষ্ট্র সন্ধিবদ্ধ ইংরেজের সঙ্গে ! পিদ্ধিয়।। ভে সলা, 

গইকোয়াড়-__ 

নানা । এমন কি পেশোঁযা পর্যন্ত! 

হায়। ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করলে তোমরা! আমরা নিশ্চিত 

জয়ের মুহ্র্তে'.”ও:--পৃণির1 
[ অবদন্নভ!বে পড়িয়া যাইতেছিলেন 

নানাফাড়নাবীশ তাঁহাকে ধহিলেন | 

নানা । নুপতান- সুলতান-- 

পুণিয়া। লমস্ত দেহ কাপছে! হিম হয়েগেছে! ম্থুলহাঁন_- 

হায়। আঁমি ঘুমুর, আমায় নিয়ে চল'''কিন্ত কোথায় নিয়ে যাবে? 
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কোথায় আমি থুমুব ? হিন্দুস্থানের মাটীর নীচে শুয়ে আমার যে ঘুষ 
ভেঙ্গে যাবে! দেখছে! ন৷ সার! হিন্দৃস্থান মৃত্যু যাতনায় থর্ থর্ করে 

কাপছে--হিন্ৃস্থানের মাটা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে,***আমি কেমন 
করে ঘুমুব | হায় নানাফাড়নাবীশ, হিন্দৃস্থানের মাটীর আর্তনাদে আজ হে 

লাখথোষুগের মর! মানুরের ঘুম ভেঙ্গে যায়, কিন্তু তবু জ্যান্ত মানুষের ঘুম 
ভাঙে না। মড়া জাগল--জ্যান্ত মানুষ তবু জাগল না! জাগল ন1। 

| পিয়া ও নানাফাড়নবীশ লহ প্রস্থান 

[জ্যোতিফ ও করিমশাছের প্রবেশ ] 

করিম | মশিয়ে লালী--ম শিয়ে লালী ! 

লালী। 1705 00916 1 01005 1212 98102 1 

করিম | সুলতানের অবস্থা কি খুব খারাপ নাকি? 

লালী। হ। 

করিম। এযাত্র! বাঁচা দ্ু্ষর বোধ হয়? 

লালী। হ]। 

করিম। ম'শিয়ে লালী, তোমার অধীনে কত সৈম্ত? 

লালী। 7626 01005810--বিশ হাজার। 

করিম। বিশ হাজার! কুচপরোয়। নেই। তোমায় আমি পঞ্চাশ 

হাজারের সেনাপতি করব । পৈয়দ্ গফফরকে বরতরফ, করে'**তোমায় 
প্রধান সেনাপতি করব। শুধু তুমি যদি আমায় একটু সাহাধ্য কর। 

লালী। ৮1090116101 কিরূপ সাহাধ্য। 

করিম। সুলতান তো..শীঘ্রই কাবার হয়ে যাচ্ছেন; টিপু 
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রক্পেছেন বহুদুর মালবে'**আমায় জঙ্গে করে শ্রীরঙ্গপত্তনে নিয়ে গিয়ে 

মসনদে তুলে দাও যদি-_ 
লালী। [ 56৪--] 5861 

করিম। কেমন, নিয়ে যাবে? 

ঘ্ব্যোতি। ফিকিঙী বাবা খুব তাপ আদ্মী! নিয়ে বাবেন বৈকি | 

নিয়ে যাবে না? 

লালী। হী, যাঁবে 

(ই'ঙ্গত করিতে সৈম্গণ করিমশাহ ও জ্যোতিফকে ঘিরিল) 

জ্যোতি। ও ফিরিঙ্গি বাবা,_-এ সব কি বাবা? 

লালী! 11)556 26 70110065 1090)9481051 ইহারা শাহাজ্াড'র 

শরীর রক্ষা! করিবে। 

করিম। ওঃ বেশ! চল তবে-- 

লালী। 1০1 101 106 10196 2, 016856, এই ডিকে | 

করিম । আরগপন্তন তো এই দিকে ! 

লালী। ও হামি জানে ''লেকেন হায়ডার আলি খা বাহাড়ুর 01 

শাক্খাড! ফটে আলি টিপুর হুকুম না মিলিলে শীরগপট্টনের পঠ হা্মি 

চেনে না'"*হামি চিনে 00507 কা ছা)" কারাগারকা রা এহি উর 

আইয়ে শাব্াডা। 
করিম। আমি বন্দী! মশিষ্ধে লাশী-- 
লালী।, (০ ৪ ০10 07016 1 [16856.," 

| প্রহ্রীগ ৭ সহ করিমশাঁহ চলর গেল। জ্যোতি সন্তর্পণে 
পলায়ন করিঠেছিল, শাঁশী তাহাকে বিল ) 

[0//,*5০00 007 016100, 
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জোোতি। আমায় ছেড়ে দেবে তে! বাবা? আহি সামান্ত 

অষ্টরভ্তা। 

লালী। 1০, আস্তে [9 বা! নছে! টুমি জোরে 189 ব্য! 

যহীশূরক (261, মহীশুরক1 শের যে! থা--116 1111 ও আউর 

আওয়ার করিবে না 11075 0551 111519619 059 6612 2] 51661৮-1 

এখনও যাঁও, আংরেজ লোককা কাছে চলিয়া! যাও--টুমার মটে। যটো 
২৪) আছে...ছিন্ুস্থানে যত ছাগল ভেড়া আছে '*আংরেজ লোক 

উদ্াডের চাবুক মারিয়া! চড়াইবে...আউর ঘাস খিলাইবে। 

চতুর্থ দশ্ব 
মালবে টিপুর শিবির অভ্যন্তর 

( টিপু মসনদে আসীন.**সশন্ব দেহরক্ষ'ঘল দ্বারে দ্বারে দণ্ডায়মান... 

একপার্থে সেনাপতি সৈয়দ গফফর ) 

টিপু। সৈয়ঘ গফফর-- 
গফফয়। শাছাদা__ 
টিপু। বন্দী ইংরেজ সেনাপতি কাণ্রেন ব্রেথওয়েটকে হাজির কর। 
( সৈয়দ গফ ফরের প্রস্থান ও ব্রেখওয়েট, লহ পুনঃ গ্রবেশ ) 

গ্রফফর। বন্দী, শাঙগাধাকে কুণিশ কর! 
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ব্রেথ। [০ হামি লোক কুণিশ করিটে আনে না 

. টিগু। তুি আনে! না ব্রেখওয়েটও কিন্তু প্রয়োজন হলে তোমার 
গভর্ণর জেনারেলও কুরিশ করতে জানেন। প্রমাণ চাঁওতে! তারও 

অভাব হবে না। প্রথম মহ্থীশূর যুদ্ধে আমরা বখন মান্ত্রাঙ্জ লহুর পর্য্য 

অধিকার করে নিয়েছিদুম.'*তথন কিন্তু সপারিষদ গভর্গর জেনারেল 

নতজানু হয়ে আমাদের কাছে সন্ধি ভিক্ষা করেছিলেন। 

ব্রেথ। ০, 1 000 1617)01071961, 

টিপু। ওঃ মনে পড়ে ন! বুঝি! জানি তোমরা সমরনকালে লবকথা 

ভূলে যেতে অভান্ত। তাই নতন্রানথু অবস্থায় ভিক্ষ! প্রার্থী তোষাঘের 

গভর্ণর জেন'রেলের একখানি অপূর্ব চিত্র মান্্রাজে সেন্ট র্জ্ কেল্লার 
দ্বারে আমর] অঙ্কিত করে রেখে এসেছি । কোনধিন মাস্জ্রাছে ফেরবার 

সৌভাগ্য হলে, সে চিত্রথানি ভাল করে দেখে। ব্রেথওয়েট ! সব কথা মনে 

'পড়ে যাবে। 

ব্রেথ। হামার উছ্া ডেখিধার ডরকার নাই। 1 0 7০00 

01150761, বণ্তী হইয়াছি, কি শাহি ডিবে ও | 

টিপু । কিরূপ শ্রান্তি প্রত্যাশ। কর সাছ্বে? 

ব্রেথ। 11000 1 1 10041 6 00615001151) 30101615 

876 76081060107 11৫10511585 25 (5100$003 19885%9 ৬13০ ০004 

911) 06 5000060 1 0:91707০--টুমরা মাংরেজকে পণ্ডর ষট 

শান্টি ডিটে চাও ! 

: টিপু) হ্যা, পঞুুর মত শান্তি দিতে চাঁই--কারণ, ইংরেক্বকে আমর! 

মনে করি হিং পণ্ড । 
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বেথ। 91091090909 ! 

টিপু। হাহ", পশুই মনে করি আমরা--তাই তাদের শান্তি দিতে 

চাই পণ্ডর মত! নইলে অন্ট কোন বীরপুকষ যুদ্ধে বন্দী হলে তাকে সম্মান 
করতে আমর! জানি । 

রেখ। ফুঃ! টুমি লোক বীরের সম্মান ডেখাইবে ! নিজের ভাইকে 

নিজের লেড়কাকে বাহাডের চাবুক মারিটে সরম লাগে না-- 

টিপু। ব্রেথওয়েট-- 

ব্রেথ। হ্্যা-হামি ঝুট. বোলে না, হামি জানে, হাযডার 

আলি খ তাহার লেড়কা..'টোমার ভাই করিম শাহকে চাবুক 

মারিয়াছে। 

টিপু। করিম শাহ চায় বিদেশীর পদলেহছন করতে! বড় অন্যায় 

করেছেন হায়দার আলি খাঁ তার সেই দেশত্রোহ্ী পুত্রকে চাবৃক মেরে ! 

আর ঠিক সেই একই সময়..*অযোধ্যার বেগমর। তোমাদের হাতে সর্বান্থ 
তুলে দিয়ে দেশের সর্বনাশ করতে চাননি**'এই অপরাধে.**তোমাদের 
গভর্ণয় হেষ্টিংস যখন বেগমদের ওপর শারীরিক অত্যাচার কচ্ছিলেন, 

বেগম মহলের থোজাদের চাবুক মেরে অর্জরিত করেছিলেন-_সেট। হল 

তোমাদের চরম সভ্যতার পরিচয়! তাই নয়? 

বরেখ। শাহজা।! 

টিপু । অবাক হই ভেবে, যাদের নিজেদের চরিত্রে এত বড় 

কলক্ক--তাঁরা হলতান হায়ঘার আলি খার কাধ্যের সমালোচনা করতে 

ট্রয় কোন-সাহসে ! বিশেষতঃ আমারি লামনে ! তোধার মনে এতটুকু 

ভয় হলে না বন্দী। 
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ব্রেথ। 2০, 6 216 [06119136061 ভয় কাহাকে বলে হামর! 

জানে না। 

টিপু । সে তে! বটেই! সুলতান হাম্নদার আপি খা ও ফতে আলি 

টিপু মালছে গুনে যার! দীঘির অলে কামান বন্দুক ফেলে পালিয়ে আসতে 

পারে'*"তারা তে ভয় কি জানে না! 

ব্রেথ। শাহজাদ।! 

টিপু । সৈয়দ গফ ফর---একে আ্রীরঙগপত্তনে চাণান কর। 
ব্রেথ। 0 ১1068. 7১501) ! 

টিপু। যুদ্ধে পরাজিত হয়েও তোমার গদ্ধত্যের অবপান হয়নি 

দ্বেখছি। এবার যাও, শ্রীরক্গপত্তনের কারাগারে বসে বীরত্বের বড়াই 
আর সভ্যতার বাহাছুরী করগে-যাও-_ 

[| সৈয়দ গফ ফর সহ ব্রেখওয়েটের প্রস্থান 

পুণিরা। (নেপথ্যে ) টিপু সাহেব ! টিপু সাহেব! 
টিপু। কে! কে কথা কইলে ! একি দেওয়ান পনির! 

| (পুণিয়ার প্রবেশ) 

. প্রিয়া । হা সুলতান হায়দার আলি খা! বাছাছর_ 

টিপু। হায়দার আলি খ। বাছাছর--? 

পুদিয়া। আর ইহলোকে নেই-- 
টিপু । নেই! সুলতান হায়দার মালি খ। বাহাদুর নেই! পিতা. 

পিতা! 
পুর্িয়া। শোকের এ সময় নয় স্থলতান,-শোকের এ পময় নয়; 

শীত্র চলে আনুন শ্রীরঙবপত্তনে। 
8 
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টিপু। কিন্তু তার পূর্বে জানতে চাঁই। কি করে আমার পিতার 

মৃত্যু হল,.কে তীর মৃত্যু ঘটিয়েছে? 

পৃণিয়া। মারাঠার বিশ্বাসথাতকতা। 
টিপু। মারাঠার বিশ্বাসঘাতকতা? 
পৃিয়া। পেশোফার হয়ে নানাফাড়নাবীশ ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিবন্ধ, 

সুলতান এ সংবাদ শুনেই" 

টিপু। নানাফাড়নাবীশ! নানাফাড়নাবীশ | দেওয়ান পুণিয়া, 
সৈয়দ্ব গফফর, তোমবা..'কেউ পার সেই মারাঠা ব্রাঙ্মণকে একবার 

আমার কাছে ধরে আনতে ? 

(নানাফাঁড়নাবীশের প্রবেশ ) (.. 

নানা। সে নিজে ধর! দিতে এসেছে সুলতান ! 

টিপু। নানাফাড়নাবীশ ! বিশ্বাসঘাতক মারাঠ1! যুদ্ধের পুর্বে 
যখন ইংরেজের পঙ্গে তোমাদের সন্ধি করতে বলেছিলুম, স্বীকৃত হলে না, 

কারণ..'জানতে, শক্রনূপে মহাবীর হারদারকে বধ করবার ক্ষমতা 

তোমাদের বা ইংরেজের কারুর নাই। তাকে অস্ত্র দিয়ে বধ করতে 

পারবে না জেনেই মিত্ররূপে এসেছিলে, মর্থে আঘাত দিয়ে বধ করতে ! 

দুর্বৃত্ত মারাঠা, গ্রস্তত হও'."যে আঘাত হেনেছ.""তার প্রতিঘাত গ্রহ্থণ 

করতে প্রস্তুত হও । 

নানা । আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি স্ুসতাঁন! আমার কত কর্ধের 
প্রাশ্চিন্ত করব বলে--পেশোয়ার প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করেছি, আত্মীয়- 

স্বজন ত্যাগ করেছি, জন্মভূমি মহারাষ্ট্র ছেড়ে এই সুদূর মালবে ছুটে এলেছি 
তোমার কাছে--আঘাতের প্রতিঘাত গ্রহণ করব বলে। সত্যজষ্টব্রাহ্মণের 
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এই নগ্রদ্দেহ আঘাতে জর্জরিত কর নুলতান ! এই তার মুক্তবক্ষে আমল 
বিদ্ধ কর তোমার শাণিত কূপাণ! করো সুলতান, অস্ত্রাঘাত কর! 

টিপু। অন্ত্রাধাত! না,হায়দার আলির পুত্রের প্রতিহিংসা অত 

সামান্য নয় ব্রাঙ্ষণ! তার প্রতিহিংসাঁ-সেই পিতৃঘাতী শক্রর অপুতাপ 

অশ্রুসিক্ত বুকে ত্রাতৃন্নেছে আলিঙ্গন! 
নানা। স্থপতান--মহান্ সবলতান--! 
টিপু। যাও ব্রাঙ্গণ, মহথারা্রে ফিরে যাও, মহারাষ্ট্রের নগরে নগরে 

গ্রামে গ্রামে, প্রতি ঘুমস্ত নাগরিককে জাগরিত করে তোলো। প্রতি 

মারাঠীর কাছে আমার কাতর আবেদন জানিয়ে বলো--টিপু সুলতান 

ছোক, পেশোয়। হোক, কিন্বা যে কোন হিন্দু অথবা যে কোন মুসলযান 

হোক.*"যাকে তার! হিনদুস্থানের নেতা বলে মানতে চায়...তারই 
গতাকা নিয়ে এসে তারা অবিলদ্ধে সম্মিলিত হোক! যাও তাদের 
বুঝিয়ে ধোলো'*এই ঘনায়মান ছূর্যোগের দিনে তারা যেন শুধু এই 
কথাটি ভূলে ন| যায়_যে এদেশ ইংরেজের নয়, ফরাপীর নয়, ওলনদাজ 

গ্টগীঞ্জেরও নয়--হিনদুস্থানের অধিকারী **মামরা(মিপিত হিন্দু-মুসলমান) 

৮০০০০ 



দ্বিতীয় অন্ধ 
প্রথম দৃশ্য 

হায়দ্রাবাদে নিজামের প্রমোদ গুহ 
নিজাম ও জ্যোতি 

নর্তকীদের গান 

ছিপছিপে চিকর গড়ন 

নতুন জোয়ান লো সই, নতুন জোয়ান; 

কোন ফাঁকে করল হরণ আমার পরাণ 

সইলো, আমার পরাণ | 

ইরাবতীর ঘাটে দেখেছিলাষ তাকে 

সোনালী সাম্পান বেয়ে তর্ তরিয়ে যায়, 
ঘাড়ের তালে নাচে অল 

বাজায়ে কাকন মল 

রলবতী ঢেউ কুমারীর কল্ কলানি গান ||, 

লিহরে মেঘের গায় শঙ্খ চিল উড়ে যায়, 

ডানাতে মাথায়ে তার ষেধের কুস্ঠুম 
সেই বিদ্বেশীর রূপের আলে 
অমনি আমার প্রাণ রাঙ্গালে! 

্বপ্রু দেখি'জেই ছুটি নয়ন। : 
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নিজাম। কেমন লাগল জ্যোতিষী? 

্ব্যোতি। আলে মিষ্টা্নবৎ-_দিষ্টান্নবৎ- 

নিজাঁম। আমার গৃছে শিষ্টা্ন খেলে! এ+, হিন্দু ব্রাহ্মণ তুমি, 

তোমার জাত গেল যে! 

জ্যোতি। 'মাজ্ডে না-_ বরং সুন্দর মুখের মুখমিষ্টান্ন খেয়ে জাতে 

উচু হলুম। 
নিজাম। লালী সাহেব দেখছি নিতান্ত বেরপিক। নইলে তোমার 

মত রসিক পুরুষকে হাত ছাড়। করে শ্রীরঙ্গপন্তনে মাটকে রাখলো কিন! 

করিম শাহকে! | 

জ্যোতি । না না, করিম শাহের চেয়ে ভিনি আমাকে বড় ভাঁল- 

বাতেন ১ কিন্তু কি করবেন'**মামি যে মেষরাশি। 

নিজাম। মেষরাশি | 

জ্যোতি। আজ্জে ই|। তিনি বল্লেন, শ্রীরঙ্গপত্রন:হ'ল বাথের দেশ! 

মেবরাশ্ির লোকের সে প্রঙ্গলে বিচরণ করা বিপজ্জনক বলেই তিনি 

আমায় ইংরেজ শিবিরে যেতে বললেন। 
নিজাম। তবে ইংরেক্স শিবিরে গেলে না কেন? 

জ্যোতি। কি করে যাই বনুন, ইংরেক্সকে বলে বুটিশ-লিংছ? নিরীহ 
মেষের কাছে বাঘ লিংছ ছুই-ই সমান; তাই ভয়ে পালিয়ে এলুম হুজুরের, 

কাছে! 
নিজাম । আমর কাছে ভয় নেই বুঝি? 

জ্যোতি, .না, আপনাকে ভয় কি? আপনি তো কম্থারাশি। 

নিজাম | “কন্তারাশি! । তার মানে? 
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জ্যোতি। কন্তারাশি বুঝলেন না? যাকে অন্ধ সুন্দরী কন্তা 

রাত্রিদিন পরিবেষ্টন করে থাকে তিমিই কন্তারাশি। 

নিজাম। আচ্ছা, কন্া বুঝলুম"' কিন্তু রাশি কি? 

জ্যোতি। রাশি মানে অঞ্জশ্র! আপনি একাই অজ্জত্র কন্যার 

প্রির; সুতরাং আপনি একাই অজন্র কন্ঠা ! 

নিক্ষাম। তাহলে তুমি মেবরাশি, এ কথার অর্থ কি? 

জ্যোতি। অর্থ সহজ ! আমি একাই অজশ্র মেষ। 

নিজাম। আচ্ছা, বলতো জ্যোতিষ, করিমশাহ কি রাশি? 

জ্যোতি । তিনি--তিনি-- 

নিজাম। তিনি কি 

জ্যোতি । বিভীষণ রাঁশি-- 

নিজাম । বিভীষণ রাশি? 

টপ্ৰযোতি। মানে বুঝলেন না? করিমশাহ-_ 
নিজাম। বোসো, রাজনৈতিক কথা.*এই কন্ঠাদের সামনে নয়, 

তোমর] একটু তফাৎ থাকো,-- 
নর্তকীদের গ্রস্থান 

এইবার বল, বিভীবণ রাশি--এ কথার অর্থ? 

গ্যোতি। আজে, বিভীষণ যোগ দিয়েছিলেন এক] শ্রীরামচন্্রে 

সঙ্গে; আর করিমশাহ শ্রীরঙ্গপত্তন হতে পালিয়ে এসে যোগ দ্বিছে 
চাইছেন হুজুরের সঙ্গে, মারাঠার সঙ্গে, এমন কি ইংরেজেরও সঙ্গে ' 

নুতরাৎ তিনি বিভীষণ রাশি, অর্থাৎ একাই অঞ্জন বিভীষণ। 
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নিজাম। হু, কিন্ত তোমার বিভীষণ কারাগার হতে পালিয়ে 

আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পাচ্ছেন কোথায়! 

জ্যোতি। তাবছেন কেন নিজাম বাহাছুর, তিনি নিশ্চয় পাপিয়ে 

আমবেন। 

নিত্াম। করিমশাহ না আসুন, আমার সেনাপতি তুহব্বরঙ্গ ও 

মারাঠ। হরিপন্থ.গেছে, ত্রিবাস্থুরের পথে টিপুর সেনাকে আক্রমন কষ্টে 

বিধ্বস্ত করে দিতে! সম্মিলিত নিজামশাহী ও মাঙাঠ। সৈষ্ঠ, শন্থদিকে 

রয়েছে দুর্ধর্ষ ইংরেজ ! বগতো গণনা করে ''.এবার জয় না! পরাঞয়? 

জ্যোতি। মারাঠা,নিজ!ম ও ইংবেজ! ত্রিশক্তির ত্রাহম্পর্শ। ও গুণে 

দেখতে হবে না জনাব, এবার জয় নিশ্চি্র। 

নির্জাম। কার? আমাদের না টিপুর 1 

জ্যোতি। তাহলেই মুস্কিলে ফেললেন! তবে একথা নিশ্চয়--এয় 

এক পক্ষের হবেই। 

নিজাম। আঃ র্চ্ন্ত রাখ ! যাও ভাল করে গণনা করে নিয়ে এস। 

শোন জ্যোতিফ ! এবার যদি গণন! মিথ্যে হয়, তাহলে আর কন্তারাশির 

দেশে নয়, তোমায় পাঠিয়ে দেব দেই ব্যাত্ররাশির দেশে ! 
জ্যোতি। শ্রীরঙ্গপত্তনে ! সর্বনাশ ! আচ্ছা, গুণেই নিয়ে আসছি। 

[ প্রস্থান 

( দূতের প্রবেশ ) 

ছুত। মারাঠ। হরিপন্থ। 
নিঞজাম। হরিপন্থ! নিয়ে এস। 

| দূতের প্রস্থান 
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হরিপন্থ! এত শীঘ্র ফিরে এল, তবে কি বুদ্ধ জয়_- 
( হরিপন্থের প্রবেশ ) | 

ছরিপন্থ। জয় নয়--পরাদ্বয়। 

নিজাম । পরাজয়! নিল'জ্জ, ভীরু মারাঠা! 

হরি। সাবধান নিজাম আলি খা! মারাঠা জেনাপতি “হবিপন্থ 

আপনার অধীনস্থ কর্মচারী নয়, ভার অন্বন্ধে সংযত ভাষা প্রয়োগ করবেন । 

আমর! নিলজ্জ***.আমরা ভীরু! আর বড় পৌরুষ দেখাচ্ছে বোধ হয় 

আপনার নিামশাহী সৈন্য? 

নিজাম। যখন নিজামশাহী গৈগ্ঠ নিয়ে সেনাপতি তুহব্বরজঙ্গ 

বিঅয়গর্কে হায়দ্রাবাদে ফিরে আপবে...তখনই এ প্রশ্নের উত্তর পাবে 

হরিপন্থ। 
(দূতের পুনঃ গ্রবেশ ) 

দুত। বেনাপতি তুহববরজঙ্গ বাহাদুর । 

নিজাঘ। তুহববরজঙ্গ | ফিরে এলে আমার বিজয়ী সৈন্তাধ্যক্ষ ! 

(তুছব্বরজঙ্গের প্রবেশ ) 

ভুছব্বর । বিজয়ী নই, শাহানশাহু আমি বিজিত-গর্ঘেক সৈন্ত 

আমার বিধ্বস্ত. 

নিজাম। সেকি! 

তৃহব্বর। লাভানূর, ধারওয়াপ, আদোনী প্রতৃতি স্থানে নিজাম 

বাছাদুরের সমস্ত কেল্লা! ভারা অধিকার করে নিয়েছে। 

নিজাম। তুহব্বরজ্ব্গ! 

ভুববর | জুদ্ধ হবেন না হজরৎ--টিপু সুলতানের লৈশ্ুঘলে দেখলুম 
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অপুর্ব শৃঙ্খলা! ক্ষীগ্রতা তাদের এত অসাধারণ যে নিজামশাহী সৈস্ত 
কোন মতে তাদের সামনে দাড়াতে পারণ না হজরৎ। বাধা হয়ে ফিরে 

আসতে হোলো পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে! 

নিজাম। ছঁ। আচ্ছা ভূমি যাও...বিশ্রাষ গ্রহণ করগ্নে। 
[ তুহববরজলের প্রস্থান 

হরিপন্থ ! 
হরি। আমায় কেন নিজাম আলি খ1? আমর নিলজ্জ, ভীরু 

মারাঠা."'তাই পরাজিত রে ফিরে এসেছি! আপনার শক্তিমান 

নিজামশাহী সৈল্ত নিয়ে তুছববর রগ মহীশৃধ রাঁজোর কোন্ কোন্ প্রদেশ 
জয় করে এগেন... তাকে ডেকে বেশ ভাল করে শুনুন ! 

নিজাম। হুবিপন্থ, তুমি ক্ষুব হয়ো না, আমার রূঢ় আচরণে আঁমি 

সত্যই লজ্জিত 

হরি। নিজাম আলি খাঁ_ 

নিজাম। শোন হরিপন্থ,। এখন হতে বিশেষ সাবধান হতে ন! 

পাঁরলে--আমার এই হায়দ্রাবাদ এবং তোমাধের সমগ্র মহারাষ্র অনপঘ 

সত্যই বিপন্ন হয়ে পড়বে- দুর্দান্ত টিপু স্থলতানের পরাক্রমে ! 
হরি। সবই বুঝছি নিজাম আলি খাঁ, কিন্তু সাবধান হয়েও আদর! 

কি করতে পাৰি তাই বলুন? মনে হয় টিপু সুলতানের পরাজয় বুঝি 

অসম্ভব! 

(জ্যোতিফের প্রবেশ ) 

জ্যোতি। টিপু সুলতান পরাজিত হয়েছে টিপু সুগভান পরাজিত 

হয়েছে। 
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নিজাম। টিপুর পরায়! জ্যোতি! 

জ্যোতি। হ্যা, আমাদের জয় হল ! 

 নিজাম। অয় হল! কোথার--কখন ? 

জ্যোতি। এখানে, এই মাত্র*** 

নিাম। হস্ত রাখ প্র্যোতিক্চ ! 

জ্যোতি । রহমত নয়, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি ! দেখবেন 

আমাদের জয় পতাকা? নিয়ে আসছি" 

[ গ্যোতিষ্ষের প্রস্থান ও করিমশাহকে লইয়া প্রবেশ ] 

এই ঘেখুন--সেই জয় পতাকা ! 

নিজাম। একি মহীশ্ররের শাঞ্জাদ। করিমশাহ! আগনি এমন 

অতকিতে ? 

করিম। অতফিতে পলায়ন করেছি শ্রীরঙ্গপত্তনের কারাগার হতে-- 

তাই অতকিতেই আসতে হ'ল নিজাম আলি ঝা। 

হরি। আপনি কি করে পলায়ন করলেন? 

কারম। পলায়ন করতে পেরেছি একমাত্র পেশোয়ারী বেগমের 

অনুষ্ষম্পায় ! 

হরি নুলতানের পেশোয়ারী বেগম ! 

করিম। হা দয়া করে তিনিই আমায় ক'জন বিশ্বস্ত দেহ রঙ্দী 

দিয়ে নিজাম আলি খাঁর রাজা সীমায় পৌছে দিয়েছেন। নতুব! টিপু 

সুলতান আমায় যে সতর্ক প্রহরায় রেখেছিল..'সেথান হতে এক গা 

ধাছিরে আল! কোন জীবিত মানুষের অপাধ্য | 

নিজাম। শাজাঘ। করিষশাহ-- 
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করিম। কিন্তুসে কথাযাক; নিজাম আলি খা, আমি এসেছি 
আপনাদের কাছে কি উদ্দেশ্তে আনেন? 

নিজাম। কি? 

করিম। আপনাদের আমি সাহাযা করব সেই উদ্ধত টিপু 

সুলতানের ধ্বংস সাধনে । 

হরি। শাজাদা করিমশাহ ! 

করিম। বিশ্বাস করুন আমায় হর্দিপদ্থ ! সে শক্তি আমার আছে। 

নিজাম। কিন্তু সে শক্তি নেই আন মারাঠ। ও নিজামের সম্মিলিত 

মেনার। | 

করিম। শক্তি আছে ''বর বলুন--নেই আপনাদের কৌশল | তাই 
সমন্ত দৃক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে আপনারা দিনের পর দিন টিপু সুলতানের 

সঙ্গে যুদ্ধ করে হতবল হয়ে পড়েছেন । 

নিজাম। শুধু আমর! নই করিমশাহ, ইংবেজ সরকারকেও টিপুর 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্তে এত অধিক সৈন্ত রাখতে হচ্ছে যে-_ তাদের 

সমস্ত রাজ্যের রাজন্ব হতেও সে শেনাদলের ব্যয় সঞ্কুলন হচ্ছে না] 
তার! বিব্রত হয়ে পড়েছে। 

করিম। ইংরেদ্রকে এমন বিব্রত হতে হয় না, বর্দি-_ 

নিজআম। --যদ্দি? 

করিম। যদি বর্তমানের অপূর্ব সুযোগ আপনারা গ্রহণ করতে 

পারেন। 

ইরি। কিসেম্যোগ? | 

করিম । টিপু স্থলতান রয়েছে সুদুর ত্রিবান্কুরে, তার সেন! ও 
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সেনানায়কগণ দক্ষিণ ভারতের নান! অংশ য় করতে ব্যস্ত; ঠিক এই 

সময়ে যদি ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামশাহী সৈম্ত তার রাজধানী 

জ্রীরঙ্গপত্তনের উপর প্রবলবেগে আক্রমণ করতে পাঁরে--য় অবন্থস্তাবী। 
নিজাম। করিমশাহ-- 

করিম। হ্যা, শ্রীরঙ্গপত্তন এখন প্রায় অরক্ষিত। এবং তা ছাড়া, 
তাঁর প্রতিটা পথ ঘাট মামার সথপরিচিত; শ্রীরঙ্গপওন ওয়ে প্রতি বিষয়ে 

আমি আপনাদের লহায়ত। করতে পার। 

নিজাম। তা যদি হয়, আমি কথা দিচ্ছি, আমরা আপনাকে 

প্রীরঙ্গপত্তনের মসনদে বসাবে।। কি ধলেন হরিগন্থ? 

হপ্সি। নিশ্চয়। শ্রীরঙ্গপত্তনের মপনদের উপর আমাদের কারুর 

লোত নেই করিমশাহ,_আঁমরা চাই শুধু টিপুর পরাঞ্জয়। 

করিম। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনারা আমার পরামর্শে চললে সে 
পরাজয় সুনিশ্চয়। 

জ্যোতি। জয় বিভীষণের জয় : 

[করিম। বিভীষণ কি! 

জ্যোতি | ব্য আর কথ। নয়। নিজাম বাহাছুর! লঙ্কা! ভাগ 

যখন শেষ হয়ে গেল, তখন-_ 
নিজাম। তখন? 

ক্্যোতি। এ লঙ্কা বড্ড ঝাল, তাই এবার মিষ্টার় যিতরে জনা-- 
'আানে এবার বিভীষধ মিতাকে মিষ্টার খাইতে দিন । 

নিজাম) ওঃ ঠিক বলেছ জ্যোতি, হাঃ হাঃ হাঃ! 
( করিদশাছকে লইয়] নিজাম আসনে বলিলেন ; 

নর্তকী নৃত্য আরম্ত করিল) । 



দ্বিতীয় দ স্ব 
শ্রীরগগপত্তনে পাসাদ অলিন্দ 

(রুণী বেগম দড়াইয়াছিলেন, একটু পরে পুণিয়ার প্রবেশ ) 

পুণিয়া। বেগম সাহেব ! 

রুণী। এই যে এসেছেন দেওয়ান পৃণিয়া 

পুণিয়া। আমায় কি জন্ শরণ করেছেন বেগম সাবা? 

রুণী। ন্লুম ইংয়েজ নাকি এবার আমাদের এই শ্রীরঙগপত্নের 
দিকেই আসছে? ্ 

পৃ্িয়া। শ্রীরঙ্গপত্তনের দিকে তারা অগ্রসর হচ্ছে সতা; কিন্ত 
সহ্স] গ্রীরক্পপন্তন আক্রমন করব(র দুঃসাহস হবে বলে মনে হয় না। 

তারা জানে শ্ত্ীরঙ্গপত্নের দুর্গ ভারতের যে কোন শক্তির পক্ষে 

ভুর্ভেছ্য | 

রুণী। কিন্তু সত্যই কি তাই! 

পুণিয়া। বেগম সাহেবা-_ 
রুণী। চষ্লিশ হাঞার সেনা নিয়ে সুলতান গেছেন ত্রিবাসুরে ! 

সেনাপতি আবছল গফ ফর, বোরুহানুদিন প্রত্ৃতি লেনানায়* অগণন 

দৈন্ত ও কামান বন্দুক নিয়ে দিগ্থিজয়ে বছিগঁত হয়েছে" একমাত্র ফরাসী 

সেনাপতি ম'শিয়ে লালীর অধীনস্থ সেনাবাহিনী রয়েছে শ্ীরঙ্গপঞ্ষন 

পক্ষায়। সম্মিলিত ইংরেজ, মারাঠা ও নিজামশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে'.. 

প্রীরঙ্গগত্তন রক্ষার এই কি ঘথেই মায়োজন মনে করেন আপনি? 

স্ীর্পত্তন কোন বিপদের আশঙ্কা নেই বলতে চান দেওয়ান? 
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পৃণিয়া। আমাদের কেল্লার ভেতরে কত ফৌপ্র আছে না আছে... 
তার! তা কেমন করে আনবে বেগম সাহেব? | 

রুণী। বদি কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করে? 

পুণিয়া। সেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা কর্তে কেউ সাহস পাবে না বেগম 

সাছেব1। একমাত্র আশঙ্ক| যাকে দিয়ে'"'সে এমন কারাগারে ! 

রুণী। কারাগারে ! কে? আপনি কাকে বিশ্বাসঘাতক বলে 

অনুমান করেন? 

পুণিয়া। আপনি ভয় পাবেন না বেগম সাহেবা। যদি তার এমন 
দর্ব দি হয়--তবু--৩বু সে রয়েছে এখন কারাগারে ! 

[ দুঁতের প্রবেশ ) 

পুপিয়া। কি সংবাদ 111... 
ছুত। মোহাম্মদ দরবেশখানের পত্র-- 

রী | পুণিয়া পত্র লইয়। পাঠ করিতে লাগিল ] 

রুণী। দরবেশখান ! এ নাম যেন সুলতানের মূখে শুনেছি মনে 
হচ্ছে। দরবেশ খা... . 

পুর্ণিয়া। (পাঠীন্তে ) তীকে বল আমি যাচ্ছি! 
পু [ তের প্রস্থান] 

রুপী! দেওয়ান পুণিয়া, কে দরবেশ খ?! 
পুণিয়া। ফরামীদেশে প্রেরিত আমাদের দুত। 
রুণী। তিনি? | 
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পুণিয়া। হ্যা, এ মোহাম্মদ দরবেশ, খা, উজীর অ:কবর আলি খা 
এবং তীক্ষবুদ্ধি ওসমান আপি :খাকে সুলতান ফরাসীদেশের রাঘধানী 
প্যারিসে পাঠিয়েছিলেন, ফরাদী রাজা যোড়শলুইএর কাছে! ভারতবর্ষ 

হতে ইংরেজ প্রভূত অবসান কর্ধার জন্তে সমগ্র ফরাসী জাতি আমাদের 

সঙ্গে ধাতে যোগ দ্েয়"**এই অভিলাষেই শ্রদের এ দৌত্য। দুতত্রয় 
এইমাত্র প্যারিস হতে শ্রীরঙ্গপত্তনে ফিরে এসেছেন। 

রুণী। ফরাসীরাজ আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে স্বীরুত হয়েছেন? 

পুণিয়!। সে সংবাদ ওুরা পত্রে লিখেন নি; সাক্ষাতে বলবেন 

আনিয়েছেন। যাই, আমি তাদের দৌত্যের ফল গুনে আপি। 

[প্রস্থান 

[ সাহেবী পোষাকে আবছুল খালেক ও মোয়াজউদ্দিনের প্রবেশ ] 

মোয়া । মা_মাগে_ 

রুণী। কে! একি! 

থালেক। চিন্তে পারনি তো মা? কেমন'"তোমার বলিনি 

মোয়া উদ্দিন,--এ পোষাক দেখলে, মা নিজেও আমাদের চিনতে 

পারবেন না। 

রুণী। আবছুল খালেক-- 

থালেক। [0 হ/গা0, 120)61 52)--0- 2081 00 

0৫ 110709 41000] 11181617 

রুণী। এসব কি আবছুল খালেক ! 

থানেক। বাঃ রে, আমর! সাহেব নর যে! হংরেঞীতে কথা 

বল আমাদের সঙ্গে। 
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মোয়াজ। বাঘা, তোমার একটুও বৃদ্ধি নেই ! মা ইংরেজীতে বলবেন 

কি! মাবুবি ইংরেজী জানেন? 

থালেক। ওঃ তাতো! বটে ! মাকে তা হ'লে একখানি 81:5% 73০০1: 
কিনে নিতে হবে। মা কিছু ভেবন? আমি ইংরেজী শেখাব তোমায়। 
1 810) 2 91 £০০০ 07180 4০০! মাইনে দ্বেবে তে। মা? 

রুণী। কিমাইনে? ূ 

খালেক। মাইনে ! তাই তে!! তুমি আর কি মাইনে দেবে ! 
মোয়!। আমাধের বুকে নিয়ে একটুথানি আদর করো--বাস, 

আর কিছু চাইনে আমর! ! 
রুণী। মোয়াউদ্দিন, পুত্র আমার-- 

বুকে টানিয়! লইলেন 

[ লহস। টিপুর প্রবেশ | 

টিপু। চমতকার পেশোয়ারী বেগম! পুত্রদ্দের ভেতরে বাহিরে 

একেবারে খাটা ইংরেজের বাচ্চা করে তুলেছ ! বড় গৌরব-বড় 

আনন্দ বোধ করছ; না পেশোয়ারী বেগম? 

কুণী। হঘনত- 

টিপু। এদিকে এম আবদুল খালেক-_মোয়াজউদ্দিন-- 
[ উভয়ে থমকিয়া দাড়াইল 

কাছে এস বলছি! 
[ সভয়ে কাছে গেল. 

টপু।  ভোষাদের এ পোষাক কে গরিয়েছে। 
খালেক । কারাগারে বন্দী ক্যাপ্টেন চেমান”! 
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টিপু । হাঃ পেশোয়ারী বেগম তাহলে আর্কাল পুত্রদের বন্বীর 
সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ করে দিয়েছেন ? 

রুণী। সাহেবরা ওদের ভালবাসেন.*.তাই ? 

টিপু ।. ভালবাসে ! সাহেবরা ওদের ভালবাসে! যদি..তোমার 

ছেলেদের দেখে গোথ রো সাপ ভালবেসে আনন্দে ফণ| তুলে নাচে, 

দিতে পার তা হলে তোমার ছেলেদের সেই গোখ রে সাপের ফণার 

কাছে এগিয়ে! 

রুণী। হজরৎ_হজরৎ ? 

টিপু । আশ্চর্য্য সাহন দেখছি চেমাস”সাহেবের! আমারই বন্দী 
শিবিরে বসে আমারই পুত্রদের করে তুলতে চাঁয় আচারে ব্যবহারে সর্ব 
বিষয়ে ইংরেজের ক্রীতদাস ! আচ্ছা, আমি একবার দেখে নিচ্ছি সেই 

চেমাস” সাহেবকে । [ প্রস্থানোগ্যত 

খালেক | পিতা, সাহেবের কোন দোষ নেই। এ পোবাক 

আমরাই পরতে চেয়েছিলুম ! 

টিপু। কেন? তোমর! ইংরেজের বাচ্চ'? না'"'ইংরেজের মাইনে 

কর! কর্মচারী.*'যে ইংরেজী পোষাক পরতে চেয়েছ ? 

খালেক । আমাদের ভাল লেগেছিল'''তাই-_ 

টিপু । ভাল লেগেছিল! 

খালেক। একি দেখতে ভাল নয় পিত! ? 

টিপু। হা--ভাল। 

খালেক। তবে? 

€ 
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টিপু। তবে আর কিছু নয় ! ভবিষ্যতে হিন্দুদের এই প্রবাদবাক্যটা 
মনে রাখবে শুধুঃ বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে শ্বদেশের কুকুরও ভাগ । 

থালেক। পিতা-_ 

টিপু । যাঁও, ময়ুরপুচ্ছ শোভিত দাড়কাকের মুখেও সম্ভাষণ আমার 

ভাল লাগছে না। ভবিষ্ততে যদি আর কখনো বিজ্বাতীয় পরিচ্ছদে দেখি 

-সে পরিচ্ছদ তে। থাকবেই না...মেই সঙ্গে তোমাদের দেহের 
চামড়াও অবশিষ্ট থাকবে না! মনে থাকে যেন! যাও'*'চলে যাও 

আমার সামনে থেকে। [ উভয়ের প্রস্থান 

পেশোয়ারী বেগম-- 

রুণী। হজরত !-- 

টিপু । করিমশাছু কোথায় পেশোয়ারী বেগম ! 

রুণী। আমি জানি না। 

টিপু। নিজে কারাগার হতে মুক্ত করে দিয়েছ, অথচ জানো ন| 

বসে কোথায়! 

কুণী। আমি মুক্ত করে দিয়েছি'*'এ সংবাদ আপনাকে কে বললে? 

টিপু। নইলে অন্ত কোন জীবন্ত মানুষ দুরে থাক, হৃর্্যালৌকের 
সাধ্য ছিল না-সেই অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করে.."তাকে মুক্ত 
করে দেয়! 

রুণী। আপনি জুদ্ধ হবেন না হজ্জরৎ...করিমশীহ অনুতপ্ত, তার 

জন্দনে পাষাণ গলে যায়; রক্তমাংসের মান্য হয়ে সে কান্না আমি সইতে 

পাঁনুম না। তাই বিচলিত হয়ে..শুধু দয়া পরবশ হয়ে__ 

টিপু। '"'দয়। পরবশ হয়ে! তোমার দয়ার সমুদ্র অকন্মাৎ এমন 
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উলে উঠলে! যে তার জন্তে আমার ত্রিবাহ্থর বি্য় অসমাপ্ত রেখে 
'মহীশূর রক্ষার জন্তে ছুটে আসতে হ'ল ্রঙ্গপতনে ! 

রুণী। প্রভূ!  ' | 

টিপু। করিমশাহ আমার কত বড় শক্ত সে কি তুমি জান ন1? 

কুণী। শক্র নয়. সে যে আপনার ভাই--আপনার সহোদর ভাই । 

টিপু। আমার সহোদর তাই কে.. একথা কি আজ আমায় জানতে 
'হবে পেশোয়ারী বেগমের মুখ হতে ? 

রুণী। হজরত 

টিপু । আমার জীবন-হস্ত্তাকে আমি ভাই বলে ক্ষমা! করতে পারি, 

কিন্তু পারি নাক্ষমা করতে তাঁকে-__পারি না! ভাই ঘলে *ন করতে সেই 

ভাইকে."*যে আমার মাকে***আমার মায়ের চেয়ে গরীয়সী এই" দেশের 

মাটিকে বিদেশীর ক্রীতদীসীব্ধপে বিকিয়ে দিতে চাঁয়। 

রুণী। জনাব, আমায় শান্তি দিন আপনি...তাকে মক্ত করে দিয়ে 

যদি অন্তায় করে থাকি-_আমায় শাস্তি দিন__শীস্তি দিন হজরৎ। 

টিপু । শান্তি ! না রুণী বেগম, তোমায় শাস্তি দেব না| এ পৃথিবীতে 

আমি বড় একা) আমার আশে পাঁশে কেউ নেই।...মাৃষের বিশ্বাস- 
ঘাতকতায়...দেশদ্রোহিতায় মন যখন আমার ক্ষুব্ধ অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন 

মাঝে মাঝে একটা ম্নেহের আশ্রয় নীড়ে'**একটি সনিবিড় বিশ্বাস ভরা 

অন্তরে আশ্রয় নিতে সাধ যায়। আঘাত হেনে অন্তত: সে আশ্রয় স্বান- 

'টাকে আমি ভাঙতে পারব না কুণী! ন।, সে হবে আমার মৃত্যু তুল্য। 

রুণী। হজরত প্রতু ! 
টিপু। রুণী-_ 
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কুণী। জানি প্রভু অন্তরে তোমার বড় যাঁতনা। বিদেশীর কবল 

মুক্ত যে বিরাট ভারতবর্ষ রচনার স্বপ্ন দেখেছ তুমি*.প্রতিপদে তোমারই 
শ্বদেশীয়গণ নির্শম আঘাতে সে স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইছে। 

তার! নিজের হাতে শৃঙ্খল পরাতে চাইছে_-নিজেদেরই দেশ জননীকে ! 
প্রভূ, এ ছুদ্দিন কি শেষ হবেনা! ভারতের জাতীয় জীবনের এ পরম 

ছুর্য্যোগ রাত্রি'' এর কি অবসান হবে না! 

টিপু। হয় তে হবে! কিন্তু সেকবে--কত শতাব্ীর পরে"*'কে 

জানে! 

রুণী। প্রভু 

টিপ।, কেন জানি না, আজ বার বায় মনে পড়ছে সোফিয়ার সেই 
ভবানী ! হায়দার আলি বুকের রক্ত দেবে-_টিপুর বুক হতে ফিন্কি 

দিয়ে রক্ত ঝরবে-_তবুপুবের আকাশ লাল হবে না! সমস্ত জাতির 
পাপ-_ত্রিংশকোটী হিন্দু মুসলমানের মহাঁপাপ- হিনুস্থানের আকাশে 

এমন গাঁঢ়'**নিবিড় কালিম! লেপন করেছে যে..-টিপু হায়দারের বুকের 

রক্তে সে কালি ধৌত হবে না। ত্রিংশকোটার অপরাধ পালন হবে গুধু 
ত্রিশ কোটীর মিলিত প্রায়শ্চিত্তে | আমি কি করব? এক! আমি কি 
করব ?..আমায় ছুনিয়া হতে বিদায় নিতে হবে--শুধু ব্যর্থতার বোবা 

বয়ে, শুধু হতাশা নিয়ে, শুধু বেদনা নিয়ে! 

রুণী। হজরত, জনাব আপনি চুপ করুনঃ এ আমি শুনতে পারি 

না! আপনার জীবনের এ বার্থ পরিণতির কথা আমি গুনতে পারি না । 

আমার ভয় করে হজরৎ--ভয়ে আমার গায়ের রক্ত যে হিম হয়ে আসে ! 

টিপু । না, নাঃ রুণী বেগম;-_ভয় কিসের--ভয় কাকে ? দুর্বল মূহুর্তে 
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যেকথা উচ্চারণ করে ফেলেছি, সে তে! আঁমার কথা নয়! আমি যে 

অপরাজেয়..বিশ্বত্রাম টিপু স্থবলতান। 

রুণী। স্থ্যাঃ বলুন_-আপনি দুদ্র্ব_আপনি অপরাজেয়--আপনি 

বিশ্ববাসীর মহাত্রাস ! বলুন হজরত, মারাঠা আন্মুক, নিজাম আহক, 

ইংরেজ আন্গুক, কোন শক্তি পারবে না আপনার সামনে দাড়াতে । 

টিপু | পারবে না__পাঁরবে না রুণী বেগম, অন্তরে অনস্ত বিশ্বাস রাখা 

আমার শক্তির উপর। বহুবার তাদের পরাঁজিত করেছি...এবং আজও 

ত্রিবাস্কুর হতে ফেরবার পথে লর্ড কর্ণওয়াঁলিশের বাহিনীকে এমন শিক্ষা 

দিয়ে এসেছি যে-_কর্ণওয়ালিশ তার সমস্ত অবরোধ বস্ত্র ধ্বংস করে, গোলা 

বারুদ নদীতে নিক্ষেপ করে এবং পরিশেষে ভারবাহী শকটাদি দগ্ধ করে 

বাঙ্গালোরে ফিরে গেছে। এত দ্রুত গতিতে তাকে পলায়ন করতে 

হয়েছে যে-_যাবাঁর সময় বোম্বাই বাহিনীর হাসপাতালে আঠারটী ইংরেজ 

কু্নকে ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে। 
কণী। হজরৎ। তাহলে এখন আর শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রণনের ভয় নেই ? 
টিপু। না, আপাততঃ নয়,--আর ধদি বা আক্রমন করে, তা হলে 

তোমার ভয় কি রুণী বেগম? টিপু সুলতান আল শ্রীরঙ্গপত্তনে। 

রূণী। তাল কথা, গুনলুম, ফরামী রাজ্যের দূত নাকি শ্রীরক্গপত্তনে 

ফিরে এসেছে? 

টিপু। ফিরে এসেছে? কৈ* আমাকে এসব কথা তো কেউ বলেনি 

এখনো ! মহম্মদ দরবেশ থান এখনও দেখা করল পা কেন মামার সঙ্গে ! 

(দূতের প্রবেশ ) 

দৃত। মশিয়ে লালী-_ 
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টিপু। নিয়ে এস-_ 

[দূতের প্রস্থান 
রুণী বেগম-_ 

রুণী। আমি যাচ্ছি হজরৎ! [ প্রস্থান 

(লালীর প্রবেশ) 
টিপু । লালী, কি সংবাদ। তোমায় অমন চঞ্চল দেখাচ্ছে কেন? 

কি হয়েছে? 
লালী। 14845961061 খবর ডিল-_-আংরেজ লোক শ্রীরঙ্গপত্তন কিন্লা 

৪0180 করিটে আসিটেছে। 

টিপু। সেকি! অকম্মাৎইংরেজের এত দুঃসাহস । 
লালী। উসকো সাঠ আছে নিজামক! ৪6618] টুহব্বরজঙ্গ আউর 

মারহাট্টা হরিপন্থ, পরশুরামভাও, 710 0062 ০01001060 810151165 
2100 01001055 **1,010 00105981115 101105616 1680105 006 81009" 

(00178491115 নিজে পরধান সেনাঁপটি হুয়া আসিল ! আউর-আউর 

আছে--- 

টিপু । কে? বল--আর কে আছে? 

লালী। সুলতান, হামার বলিটে ডর লাগে-বয় লাগে! 

টিপু । ভয়! ম'শিয়ে লালীর প্রাণে ভয়? 

লালী। হই] বর ঃ বু তুয়। মশিয়ে লালী 15৪ 007 9010161 | 

বিশঠো ছুম্মনকো সাঠ হ' । একেল! লড়াই করিবে_-11715 5010 0187 

9%/ [তো 1106 508005810-.-বিশঠো দুম্মনকা1শির মাউিমে ডাল ডিবে” 

উসমে হামার বয় লাগে না."'লেকিন স্ুলটান, বছুট বয় লাগে উস্বো৷ নাম 
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মুখে আনিটে, যো! বাই হইল__1০:: হইল, আউর বাইষ়ের সাঠে 
লড়াই করিটে ছুম্বনকো সাঠ দোস্তি করিল! 

টিপু । তবে কি__-তবে কি সেই দুর্বত্ব করিমশাহ ?__ 
লালী। লর্ড কর্ণওয়ালিসকো সাথ সাথ আবে শ্রীরঙ্গপট টন-বিল্লার 

পঠ বাৎলাইয়া দিল! 

টিপু। হ*--কৈ হায়? রুণী বেগম! রুশী বেগম !."না থাক্." 
ম'শিয়ে লালী, সে ছুবৃত্ শক্রর শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল এ সংবাদ আমি 

জানতুম; কিস্ত সে যে নিজে শত্রকে পথ দেখিয়ে আনবে--এ আমি 

সত্যই কল্পনা করিনি । এর জন্তে প্রস্তুত ছিলুম না। 

লালী। স্ুলটান-. ্ 

টিপু । যাক্ সে কথা; লাঁলী, প্যারীস থেকে দরবেশ খ'! কি সংবাদ 

বহন করে এনেছে জান তুমি ? ওকি মাথা নত কল্পেকেন? কি 
সংবাদ ? দরবেশ খা! এতক্ষন আমার সঙ্গে দেখা কচ্ছে না কেন? 

লালী। ডেখ! করিটে সাহস হয় নাঁটাই আদিল না! 

টিপু। সাহস হয় নাকেন! বল লালী চুপ করে থেকো নাঃ বল-- 

তোমাদের রাজা! আমাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে কতটা সাহাষ্য 
করতে পারবেন। 

লালী। স্থুলটান, হামি কি বলিবে? কঠার কোনো! উ্টুর দা 

আছে। হামাদের রাজ! কুছু সাহায্য করিটে পারিবে না। 

টিপু । পারবেন না! 

লালী। [77908 এখন 172110181 ৫০৮" জাটার খণভারে 

বিপন্ন! হামার ডেশে 776%019000,..বিড্রোহঃ অসন্টোষ, ঘরে ঘরে আগুন 
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জলিটেছে! হামার রাঁজা বহুট ছুঃখ করিয়া সুলটানের কাছে ক্ষমা 
চাহিয়াছে। হামার ডেশের গোঁলমাল চুকিয়া গেলঃ হামার রাজ! 1,156 
১] হুলটানকে 1610) করিটে পারিবেন । এখন ক্ষমটা নাই--ক্ষমা 

চাহিয়াছেন তিনি । | 

টিপু। ফরাঁসীরাব্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনাঁও ব্যর্থ হ'ল তবে! বন্ধু 

আমার ঘরে নাই_ বন্ধু আমার বাইরে নাই.** (তরবারি বাহির করিয়া 
সেই তরবারি লক্ষ্য করিয়া)-*-শুধু তুমি? তুমি আমার বন্ধু থেকো! যতক্ষণ 
তুমি আছ-_ততক্ষণ টিপুন্ুলতান আছে'*“তার জগ্মতূমির সন্তরম, মধ্যাদা 
সব আছে। যখন তুমি থাকবে না--ওগে! আমার শেষ বন্ধু, তথন আর 

কিছুই অবশেষ থাকবে না। 

| প্রস্থানোগ্ত 

লালী। স্ুলটান--স্থলটান__! 

টিপু। লালী! সবই তো হারিয়েছিঃ তুমি আর রয়েছ কেন__ 
আমার দুর্ভাগ্যের অংশ নিতে । 

লালী। স্থলটান, সব যাক্। কিট লালী যাবে না। হামি কারে! 

নিমক খায় না? কি্ট, যদ্দি কখনও খায় তো টামাম শরীরমে একবিওু 

রক্ত--একবিওু খুন ঠাকিটে নিমক হাঁরামী করিবে না। হামি জীবন 
ভিবে টবু জমান ঠিক রাখিবে! 1) 1591) 01০০০ ৪0৫ ৩%6701:10 
15107 908 [7 150181+ মেরা সুলটান, হুকুম ডিজিয়ে-_ হামি কেল্লাকে 

৫৫৩ পর জান খটম করিবে, লেকিন উত্কো পহিল! ডুষমনকো! কিল্লার 

আসিটে ভিবে না । 15856 8155 0101) 01081015856? হুকুম 

ডিজিয়ে--ছুকুম ভিজিয়ে ! 
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টিপু ॥ ওঠো বিদেশী বীর, জীবন যুদি দিতে হয় তে! আমর! দুজনেই 
একসঙ্গে দেব, তবু তার আগে যারা শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করতে এসেছে 
-_তাঁদেরীষটরমন শিক্ষা দেব যেসে কথা স্বরণ করে আজ হতে শতবর্ষ 
পরেও দেশের সমস্ত বিশ্বাসঘাতক যেন আতঙ্কে শিউরে ওঠে । 

তৃতীয় দৃশ্য 
শিবির সম্মুখ, অদুয়ে কাবেরী নদী 

(নানাফাড়নাবীশ ও কৃষ্ণাবাঈ ) 

নানা। পুণায় গিয়ে পেশোয়া-জননীর সাক্ষাৎ পেলুম না। মাশ 

করতে পারিনি যে অতকিতে তাঁর দেখা পাব এই মহীশ্রে কাবেরী 
নদীতটে । 

কৃষ্ণা । তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম রামেশ্বর সেতুবন্ধে। পথে 

গুনলুম মহীশূর আক্রমণে এসেছে ইংরেজের সঙ্গে মারাঠ| দৈন্ত। আমার 
পুত্র মাধবরাও নারায়ণও নাকি এসেছে হরিপন্থের সঙ্গে রণগ্থল দেখতে ।' 
তাই এখানে এলুম পুত্রের সঙ্গে দেখা হবে বলে। এসে শুধু পুত্রকে নয় 

_-সেই সঙ্গে আমার পিতৃতুল্য নানাফাড়নাবীশেরও দেখ! পেলুম। দেখা 

পেলুম যদ্দি-"আর তে! আপনাকে ছাড়তে পারবে না। এবার দেতে 

হবে আপনাকে আমার সঙ্গে পৃণায় ফিরে। 
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নানা । পেশোয়াজননী-_ 

কৃষ্ণা । না, পেশোয়া-জননী নয়--বলুন কৃষ্ণাবাঈ--বলুন কৃষণা। 
আপনার অভাবে মহারাষ্রে দেখ দিয়েছে বিরাট বিশৃঙ্খল! ; তীক্ষবুদ্ধি 

নানাফাড়নাবীশ নাই, তাই পেশোয়ার স্বার্থ রক্ষা ।কর্বার জন্কে তার 

আশে পাশে কেউ নেই। আপনি আম্থুন নানাফাঁড়নাবীশঃ আপনার 

পেশোয়াকে--আপনার আদরের পেশোয়াকে রক্ষা করবেন আম্মন 

আপনার কন্তার প্রার্থনা _কন্তার কাতর অনুনয়। 

নানা। কুষ্ণাবাঈ, আমি আসতে পারি-_-গ্রহণ করতে পারি আবার, 

'সষার পরিত্যক্ত আসন। কিন্তু-- 

কৃষ্ণ। কিন্তকি? 

নানা । আমাদের কর্পন্ধতি ভিন্ন। তোমরা! যে পথে চলছ-_ 
আমি সে পথে চলতে চাঁই না, আমি যা চাই'**তোমরা ত৷ চাও ন।! 

কুষ্া)। এখন হতে আপনার নির্দেশিত পথে চলব'"'আ'পনি যা 

চাইবেন আমরাও তই চাইব। 

নানা । তাহ'লে আমি চাই-এই মুহূর্তে পেশোয়ার সমস্ত সৈন্ত 
টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধ পরিত্যাগ করুক। পারবে? বল, পারবে 
সৈন্ুদের এ যুদ্ধে নিবৃত্তি রাখতে ? 

কৃষ্ণা। আপনি ষদি মনে করেন তাতে পেশোয়ার কল্যাণ হবে-_ 

তা হ'লে এখনি আমি সেনাপতি হরিগন্থকে আদেশ ক'রব। 

(হরিপদ্থের প্রবেশ ) 
হার। কি আদেশ করবেন পেশোয়া জননী ? 

কুষণ । হরিগন্থ, টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের গ্রয়োজন নেই৷ 
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হরি। এ নিশ্চয় নানাফাঁড়নাবীশের উপদেশ ? 
কষা । শুধু নানাফাড়নাবীশের উপদেশ নয়। আমিও এ যুদ্ধ 

চাই না। 

হরি। সেনাদল সজ্জিত করে স্থুদুর মহীশূরের রণক্েত্রে শত্রুর 
মুখোমুখি দীড়িয়ে'"'এখন পেশোয়া-জননীর আদেশ গুনে গৃহে ফিরে 
যাওয়া চলে না। 

রুফ্ণা । হরিপন্থ-_ 

হরি। আমায় মাঞ্জনা করিবেন পেশোয়া-জননী ! 
নানা। হরিপন্থ-_হরিপন্থ- আমার কথ! শোন ভাই। 

হরি। একটা বিরাট যুদ্ধের দায়িত্ব আধার স্বন্ধে এখন বিশ্রস্ত- 

আলাপের অবকাশ নেই নানাফাড়নাবীশ। আপনি পেশোয়া-জননীকে 

নিয়ে পুনায় ফিরে বান । 

নানা । যুদ্ধ তাহলে কিছুতেই স্থগিত থাকতে পারে না? 
হরি। না। 

নানা । সেনাদল যদি যুদ্ধে বিরত হতে চাষ? 

হরি। তারা চাইবে না - 

নানা। তারা চাঁয়কিনা চাঁয় সে একবার আমি নিজে দেখতে 

চাঁই ; পেশোয়া-জননীকে সঙ্গে নিয়ে আমি একবার তাদের সামনে 

দাড়াব! দেখি) তারা আমার অগ্গরোধ কেমন করে উপেক্ষ! করে, 
এস কৃষ্ণাবাঈ। 
রা [ অগ্রসর হইতেছিলেন 

হরি। দাড়ান নানাফাড়নাবীশঃ আপনারা সেনাদলের সামনে যেতে 

পারবেন না। 
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নানা। কেন? 

হরি। কারণ এ যুদ্ধে সেনাপতি আমি, আমার অভিপ্রেত নয় যে 

আপনার! আমার সেনাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন-_ 

কষ]। আমাদের তুমি বাধ! দিবে হরিগন্থ। এত ছুঃসাহদ--এত 

গুদ্ধত্য তোমার ! 

হরি। আশা করি পেশোয়া"জননী আমায় কোন অপ্রিয় কার্ধ্য করে 

বাধ্য করবেন না। যান, সঙন্মানে পুনায় ফিরে যান! আমি বড় ব্যস্ত 

আপাততঃ আর আমার সাক্ষাৎ পাবেন না! [ প্রস্থান 

কৃষ্ণ। নানাফাড়নাবীশ! কি হবে নানাফাঁড়নাবীশ ? 

নানা । নিজের হাতে যে বিষ পান করেছ মা, সে তাঁর বিষ ক্রিয়া 

কর্ষেই। যুদ্ধ যখন স্থগিত রাখতে পানু না__তখন আর এখানে নয়, 
চল আমর! মহারাষ্ট্রে ফিরে যাই। জাতীয় স্বাধানত! ধ্বংন করবার জন্তে 

জাতির এ আত্মঘাতী সংগ্রাম চোখের সামনে দেখতে পারব না। এসে 

[ উভয়ের প্রস্থান 
( তৃহব্বরজঙ্গ, হপ্রিপন্থ ও লর্ড কর্ণওয়ালিশের গ্রবেশ ) 

হরি। মহামান্ত গবর্ণর সাহেবের আমাদের ওপর এ ক্রোধ অনর্থক ! 

কর্ণ। 1? কেন? 

তুহ। কারণ, আমাদের কোন দৌষ নাই-- 
কর্ণ। ভডোষ নাই 75০9 21206 16800 %719 05, হাঁমাডের 

সাঠে সঙ্ডি করিয়াছে যে টিপু সুলটানের সাঠে এই লড়াইমে মহারাষ্ট্র 
আঁউর নিজামশাহী ০925 হামাডের সাঠে ঠাকিবে; যখন ইংলিশ 

.301416:5 টিপুকে ৪:৪০ করিবে টুমি লোঁকভি সাঠে সাঠে ৪%9০; 
করিবে। 
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হরি। জানি গতর্ণর সাহেব আমরা তো সেই জন্তেই এসেছি ! 

কর্ণ। আসিয়াছে, কি্ট, ইহার আগে বাঙ্গালোরের পঠে হাষি 

যখন টিপুকে ৪:০৫: করিল, টখন কোঠায় ছিল মারহাট্রা £07০৪? 

কোঠায় ছিল নিজামশাহী ফৌজ? 
হরি। কিন্ত গভর্ণর সাহেব, আমর! তো তোমার সঙ্গে যোগ দিতেই 

আসছিলুম ; পথের মধ্যে কোঁথা হতে পঙ্গপালের মত টিপুর সেনাদল 

আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল! পেছিয়ে না গেলে শক্রর গোলাবর্ষণে 

আমরা ধবংস হয়ে যেতুম, তাই তোমার সহিত যোগ দিতে দেরী হয়ে গেল । 

কর্ণ। 15 10? 

তুহ। একবার যখন এসে পৌছেছি-_-সবাই একসঙ্গে মিলিত হতে 

পেরেছি-"* তখন আর চিন্তা নাই সাহেব ! এসো, আর কালক্ষেপ ন! করে 

'মামরা শ্রীরঙ্গপত্বন আক্রমণ করি। 

কর্ন। আক্রমন করিবে--আউর যখন টিপুর কেন্লা হইটে গোলাগুলি 
চলিটে ঠাকিবে টথন বাধ্য হইয়া সব সেপাই লইয়া পিছু হটিয়া যাইবে! 

ব্যস! 

তুহ। কেন-_পিছু হটবে কেন? 
কর্ণ। জান বাচাইবার নিমিট্র-**আউর কেন? টুমি বলিয়াছিলে, 

টুমার খবর মিলিয়াছে যে শ্রীরঙ্গপট্টন কিল্লায় এখন অটিক যুদ্ধ আয়োজন 

নাই, টাই হামি ৪:৪০] করিটে আসিল। কিট, ট্মার কঠা শুনিয়! 

হামি তুল করিল। 178৩ 700. 6৮27 5681) 11005 ৮/017061101 

01610815507 ? কিরূপ অন্তুট **'আশ্্যরূগে টিপু সথলটান টৌপসার্জাইল 

টুমি ডেখিয়াছ? [7815 & 2159 06061817800 ] 01 হামার 
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“মনে বিশওয়াস হইল যে 1 11] ০৩ ৮5:/--৮615 01081 001 05 10 

800, 05 1051001019 07৮ এহি কেল্পা ডখল কর! হামাডের বুট 

মুস্কিল হইবে। 

হরি। তবে এখন কি করতে চাঁও সাছেব ? 
কর্ণ। 15: 0১6 0267 9166 ! মহীশুরকা শের, মহীশূরকা ছুর্দান্ত 

88৩ এখন আপনা ঘরে ঘুম করুক! ফাঁকা আওয়াজ করিয়া 

উহাকে জাঁগাইলে বিপড হইবে। আউর বছুট 3০010161-_আউর বহুট 

'গোঙা বারুড যখন হামাডের হাটে আমিবে_-টথন লড়াই স্থুকু হইবে। 

[8 03 7068 00া--এখন চলো, বাঙ্গালোর গিয়া উপযুকট, 

'স্থুষোগ অপেক্ষা করিব। [ গ্রস্থানোগ্ঠত 

( করিমশাহের প্রবেশ ) 

করিম। সাহেব, গভণর সাহেব) কোথায় চগ্লে যাচ্ছ তোমরা ? 

কর্ণ। 10 73802810156, 

করিম। সেকি! টিপুর হাত থেকে তোমরা মহীশূর উদ্ধার করবে 
না? 

কর্ণ। 1০:90 10165678,, 

করিম। কিন্তু মহীশূরের নিরীহ প্রজার! যে টিপুর দ্বার! লাঞ্ছিত হচ্ছে! 
কর্ণ। [২০১ [100৬ 1 611 87৪ 1008 50120 065৩1 11 

88050 115 90505, কখনো! প্রজাদের ওপর টিপু কোন অস্টাচার 

করে নাই। 

করিম। বলকি? মহীশুর যে তার অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেল! 
কর্ণ। টুমি টিপুর বাই এমন কঠা বলে--/০ ][ [0৫ 
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0০791118 উহীর শট আছে, অংরেছজ আছে, টবু হাঁমি বলে, টিপুর 
রাজ্যে এট 010906170-এট সমৃদ্ধি আছে ৮71110019100% 00 196 1266 

0101) 10 09 13105181001 হামাঁডের 13109010015 টিপুর 

রাজ্যের মট সমুদ্ধ নহে। : 

করিম। তা যদি হয়, তবে সেই সমৃদ্ধ রাজ্যই বা তৌমরা জয় করে 
নেবে না কেন? 

কর্ণ। 0786510173৩ 7810: 177) 07600! সট্য কঠা বল্ছ 

'আউর সট্য জবাব শুন। [15016 ডখল করিটে হামি লোক চাঁই। 

কিণ্ট, সে হামাডের ক্ষমটায় কুলাই বে না। 

করিম। কেন কুলোবে ন! ক্ষমতায় ? 

কর্ণ। 7390805৩176 15 61171608160, টিপুর বন্ধ আয়োজন 

হামাডের অপেক্ষা অটিক আছে । 

করিম। কিন্তু আমি বদি এমন পথ বাতলে দিতে পারি যাতে জয় 

তোমাদের সুনিশ্চিত? 

কর্ণ । 11060 ৮6 178৮6 00 01901101) 00 8৮৪01: 1100 ! সহজ 

উপায়ে কাধ্য উদ্ধীর হইলে সে সুযোগ কেল ছাঁড়িব! কি বলেন 

টৃহববরজঙ্গ মিঞা সাহেব, আঁউর হরিপন্থ মশাই ! 
উভয়ে । নিশ্চয়--নিশ্চয় ! 

করিম। তাহলে আনুন আপনারা শিবির মধ্যে, আমার পরামশ 

আপনাদের বলছি। 

কর্ণ। 4111721)৮চলো-- [ প্রস্থানোজিত 

[িরিম। হ্্যা_-একটী কথা_ 
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কর্ণ। 118 কঠা? 

করিম। আমার পরামর্শে যদি যুদ্ধে জয় হয়, প্রীরঙ্গপত্ভনের মসনদ 

কিন্ত আমার! 
কর্ণ। 01 ০81581 ]1 06 11861 15 9701 0680, মহীশ্রকা 

ব্যাদ্র নিহট হ'লে) 0136 001026 19 00৮ 016 5111 1০%."টখন সে 

মসনড ধূর্ত শুগালকে ডিবে। বাঘ মরিবে-..শিয়াল ভায়৷ রাজ! হবে! 

কিণ্ট, ডেখো সাবধান-_ 
করিম। আবার কি সাবধান ! 

কর্ণ । 1560 ০8: 00110025 জ1]1 10911: 00001) 2019), 

000 101) 229 0017) 06 001006 1775 0881 91115 105! 

করিম। কি বলছ সাহেব? 

কর্ণ। 1০--17000108) ০0006 21005 । 

চতুর্থ 
 শ্রীরঙ্গপতুনে টিপুর 'প্রাসাদ প্রাঙ্গন 

( রুণী বেগম, আবছুল খালেক ও মোয়াজউদ্দিন ) 

থালেক। তুমি রাতদিন অত কি ভাবছ মা? বলেদিলুম 

ইংরেনদের এ যুদ্ধে কিছুতেই আমাদের সঙ্গে পারবে না। শ্রীরঙগপত্তন 
কেল্লা অধিকার করবে'*'এমন ক্ষমতা কারুর নাই। 
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রুণী। আবছুল খালেক, তুমি বালক ! তুমি বুঝতে পারবে নাষে কি 

বিরাট সেনাদল ও রণসম্তার নিয়ে ইংরেজ, নিজাম ও মারাট। আমাদের 
রাজধানী অবরোধ করেছে। 

খালেক। অবরোধ করেছে তো কি হয়েছে! এই ত, কিন ধরে 

জাড়াই বেধেছে" ছুষমণর! কত কামান দাখছে, কিন্তু আমাদের কেল্লার 

এক টুকরো পাথর ভাঙতে পাল্লে আজ পর্যন্ত? 

মোয়াজ। হু--তোপ দ্বাগবে! -ওরা তোপ দ্বাগল তো আমাদের 

ভারী বয়ে গেল! ওরা যেমন একটা তোপ দাগছে; অমনি আমার বাধা, 

লালী সাহেব আর সৈয়দ গফ ফর চাচাকে নিয়ে দশটা! তোপদ্ধেগে তার 

পাণ্টা জবাব দ্বিচ্ছেন। ্ 

থালেক। সে আওয়াব্স শুনে বুকের রক্ত নেচে ওঠে! মহাবীর টিপু, 

স্থলতানের সন্তান গামরা'*ইচ্ছ! হয়, কেল্লার বুরুজের ওপর সুপতানের 

পাঁশে দাড়িয়ে পিতা পুত্রে একসঙ্গে কামান দাগি! তোপের মুখে ইৎর়েজ, 

মারাঠা, নিজাম সব ছুষমণকে ছাইয়ের মত উড়িয়ে খিই। 

মোয়াজ। পে ভারী মঙ্জ। হবে দাদ, দ্ুধমণর! কিছু দেখতে 

পাবে ন...থালি ধোয়া আর আগুন, আশুন আর ধোয়া! চল দাদ 

আজ রাত পোহালেই আমর! বুকুপ্জের ওপর উঠে পড়ি ! 

, ক্ণী। মোয়াজউদ্দীন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াহ করবে! কিন্তু তোগ 

্বাগবে কি করে? 

খালেক । কেন? আজ রাত্রেই লালীসাহেবের কাছে সত্যিকাদ্দের তোপ 

বাগ শিখে নেব! চল মোয়াজউদ্দীন, আমর! লালীসাহেখের কাছে যাই । 

[প্রশ্থানোস্তত 

ক্ুনী। আবুল খালেক ! মোয়াব্ব উদ্দীন ! 

 খালেক। গুত কাজে বাচ্ছি-পেছু ডাকতে নেই মা 

. শ্ছছ 
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মোয়া । আমরা লড়াইয়ে যাবো বলে তুমি একটুও ভয় কর না। 
খালেক। জানো, বাব প্রাসাদ থেকে বেরুবার লময় বাবার পোষা! 

বাঘগুলো তাকে যেমন করে মাথা হুইয়ে কুণিশ করে--মাজকাপল 

আমাদের ছু'ভাইকেও তেমনি করে কুণিশ জানাচ্ছে! রক্তলোলুপ 
ভিতর বাঘ যাদের দেখলে ভষে মাথা নোয়ায়--উদ্ধত মানুষের মাথা গহয়ে 

দিতেও তাঁদের ধেশী দেরী লাগবে নাম!। " [উভয়ের প্রস্থান 

রুণী। তাঁই হোক ভগবান--এই ছুই বাঁলকের মুখ থেকে তুমি আঞ 
যে অভয়বাণী শোণালে, তাই যেন সত্য হয় | সুলতানের চির উন্নত শির 

'**সষে ষেন তেমনই উন্নত থাকে । 

(ছদ্মবেশে করিম শাহের প্রবেশ ) 
করিম। তাই থাকবে বেগম সাহেবা, সুলতানের শিব চির উন্নতই 

থাকবে। 

কণী। একি দৈবব।ণী! ( করিমশাহকে দেখিয়া) 

কে--কে আপনি? 

করিম। আমি সংসারত্যাগী ফকির। 

বদী। ফকির! আপনার মুখ! আপনার কঠশ্বর--এ যেন পরিচিত ! 

আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি অথচ স্মরণ হয় না কোথায দেখেছি-_ 
করিম । আমি জানি, তুমি আমায় কোথায় দেখেছ বেগম পাহেবা। 

রূুণী। কোথায়? 

করিম। তুমি সুলতানের মঙ্গল কামনা কর; আমিও তারই মঙ্গল 

কামনায় লংসারত্যগী ফকির.*'আমাদের উভয়ের চিস্তাধারা এক ! তাই 

আমায় দেখছে তুমি, দিঘসে, দিশীথে, নিদ্রায়, জাগরণে প্রতি মূহুর্তের 

চিন্তায়, তোমার নিঘ্বেরই অভ্ঞাতে.''তোমার অন্তরের মধ্যে! তাই--তাই 

"মায় জাম হয় পরিচিত জন খলে। 
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রুণী। আপনি সুলতানের জন্ত মঙ্গল কামন। করেন ? 
করিম। তাঁরই মঙ্গল কামনায় হিন্দুপ্থানের যত দরগাছে খোদার 

কাছে আজ্জি পেশ কচ্ছিলুম। সহসা মনে হল, সুলতান এক তয়াবছ 
যুদ্ধে লিগ্ড হয়েছেন, তাই শ্রীরঙ্গপত্তনে ফিরে এলুম । 

রুণী। আপনার কথা গুনে মনে হচ্ছে, আপনি অলৌকিক শক্তির 

অধিকারী ! বলুন ফকির লাহেবঃ এ যুদ্ধে আমার স্বামী জয়লাভ করবেন 

তো? 

করিম। জয়লাভ তাঁর সুনিশ্চিত | কিন্তু-- 

রুণী। কিন্তৃকি? 
করিম। তোমার শ্বামীর বিজয়ের পথে একটিমাত্র বাধ! রয়েছে । 

রুণী। কিসেবাধা? , 

করিম । বলছি, তার আগে বলতো বেগম সাহেবা, স্থলতান 

ছায়দঘার আলির কবরগাহ লাঙ্গবাগে কি সুলতান অজ্ভ্র সেন! লমাবেশ 

করেছেন ? 

রূণী। শুধু লালবাগ কেন ! আমি শুনেছি সমস্ত শ্রীরঙ্গপত্তনে এমন তিল 
আত্র স্থান নেই,যেখানে সুলতান সেনা ও রণলভার সমাবেশ করেন নি। 

করিম। হু--তা হলে স্বপ্ন আমার মিথ্যা নয় ! 

রুণী। কিন্বপ্প? 

করিম। না, ন। শ্বপ্র নয়-_বুঝি ধৈববাণী। হা, হায়দার আলিশাহের 

“বিদ্বেহি আত্মার মুখে শুনেছি দৈববাণী। 

রূণী। কি শুনলেন? 

করিম। হায়দার আলিশাহ্ নুম্প্টকণ্ঠে বললেন" উ্টরঙ্গপ্ন কে! 

আমি ছুর্তেগ্ক করে নির্মান করেছি.''শত্রর সাধ্য নাই এ কেল্লার প্রবেশ 

করে। তবু নির্বোধ টিপু আমার কবরগাহ পালবাগে এত দেনা! সধাবেশ 
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করেছে যে...তাঁদের পদ্চাপে কবরতলায় প্রতি মুহুর্তে আমার ঘুম ভেঙ্গে 

যায়। আমার দ্বন্তিতে ঘুগুতে দিচ্ছে না! আমার দীর্ঘশ্বাপ ওব গায়ে 

লাগবে--ওর মহ। সর্বনাশ হবে ! 

রুণী। ফকির জাছ্েব--ফকিব লাহ্ব,-আপনি চুপ করুন--এ 

আমি শুনতে পারি না! 

করিম! বেগম লাহ্বো”-- 

রুণী। আপনি বলুন, কি করলে মৃত সুলতানের আত্মা পরিতৃপ্ত 

হবে? আমি তাই করব। 

করিম। তা হ'লে এই দগ্ডে লালবাগ হতে দেন! সরিয়ে লেবার 

ব্যবস্ত] কব। 

রুণী। বেশ, আমি স্ুলতানকে বলে এখনই সেই ব্যবস্থা কচ্ছি 
করিম। কিন্তু দেখে! বেগম সাছেবা, সপ্ন কাহিনী আমার মুখে 

গুনে তা নুলতানকে বলো না ! 

রুণী। কেন? 

করিম। কারণ সুলতান এখন বিপদে পড়ে হতবুদ্ধি। হয়তে। 

কোন ফকিবে নাম বললে.*'একথা বিশ্বাম করবেন না। কিছুতেই 

লালবাগ হতে সেন! অপসাফিত করতে চাইবেন না! 

রুণী। তবে কি করব? 

করিম। বোলো! যে এ স্বপ্াদেশ তুমি নিজ বর্ণে গুনেছ। 

রুপী) সেকি! ম্বমীর কাছে মিথ্যা কখা বলব! না না..'লে আমি 

পারব ন1! 

করিম। আমি ঈশ্বর-বিশ্বালী ফকির । আমি তোমায় খন আদেশ 
কচ্ছি, তখন এ কথা বলতে ঘোষ কি বেগম সাহেব! 

। পী কিন্তু--তবু-- 



২য় অঙ্ক ] টিপু সবলতান গড 

করিম। বেশ,-আমি কি করধ তবে! নিগতি! এ বুদ্ধে ভীষগ 

পরাঁজয়--টিপু সুলতানের নিয়তি ! [প্রন্থানোগ্ত 

রুণী। না, না, আপনি ক্রুপ্ধ ছবেন নাফকর সাহেব! আমি 

আপনার আদেশ অনুযায়ী কার্য করব, তা হলে স্থুপতানের মঙ্গগ হবে 

তো? যুদ্ধেতিনি বিজদী হবেন তে? 
করিম। নিশ্চয় | টিছু সুলতান হবেন তা হলে চিরমপরাজেয় ! যাও, 

উাকে লালবাগ হতে ফৌ্জ সরিয়ে নিতে বল! [ কুণী বেগমের প্রস্থান 
করিম। লালবাগ! এ লালবাগের কাছেই কাঁবেরী নদ্বীর শ্োত 

পার হয়ে এপারে আদ সর্বাপেক্ষা সহজ । কোন রকমে সেই পথ হতে 

বন্ধ টিপু সুলতানের ফৌজ জরিয়ে আনতে পারি...তা হ'লে চোখের 

নিমেষে শ্রীরঙ্গপত্তন কেল্লা--সবানাশ''লালী সাহেব । 

(প্রস্থান। অপর দিকহইতে আবদুল খাখেক, লালী ও 

মোয়াঞ্জউদ্দীনের প্রবেশ ) 

থালেক | চগ সাহেব, ময়দানে গিয়ে আমাদের তোপ দাগতে শেখাবে । 

লালী। ই ই [4001৫ 1106 981081509, হাদি শিথাইবে। হাম 

'টুমাডের এমন.তোপ দাগিতে শিখাইবে যে 

( হঠাৎ নেপথ্যে চাঙ্িয়। চমকাইয়! উঠিল ) 

৬1105 (0616 ? 

খালেক । কোথায়? 

লালী। 1781৩ 

খালেক। ও তো! এক ফকির'*"চলে যাচ্ছে" 

লালী। ফকির! 39৮--04৮-- 

মোয়াজ। কি সাহেব বাট, বাট, করছ] এখন কি বটি বাটু 

এগনযার লময়? এখন গুড়ুম, গুড়ম- 
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লালী। ড/81028 01 10168361 407 1096 100৬৮ ০000800-- 

[ গ্রশ্থান 

মোয়াজ। সাহেবের খালি ০07076-- ০000105--প্রিং--প্রিং 

বলছি'''গুড়,ম, গুড় ম*'ত1 নয়, কেবদ। প্রিং-প্রিং ! দাদা,ও দাদা 
শোন না! দেখ, ওকে ধিয়েকাজ হবে না দাদা! চল, আমর! 

নিজেরাই তোগ দাগিগে। [আবদুল খালেকের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান 
(অপর দ্বিক হইতে রুণী বেগম ও টিপু জুলতানের গ্রবেশ ) 

টিপু। আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য এ ম্বপ্াদেশ! রুণীবেগম, এ ন্বপ্রাদেশ 

কথা তুমি কি করে জানলে ? 
রূণী। আমি--আমি নিজের কাঁণে শুনেছি হজরত । 

টিপু । শ্বকর্ণে শুনেছ তৃমি? স্পষ্টভাবে গুনেছ, আমাৰ মহান্ পিত! 
হায়দার আলি খা! তোমায় বলছেন--লালবাগ হতে সেন! অপসারিত 

করতে? 

রুণী। ই)- 

টিপু। বিচিত্র! এ অতি বিচিত্র সংঘটন। [ গ্রনস্থানো্য ত 

রুণী। কোথায় ধাচ্ছেন প্রভু? 

টিপু। লালবাগে । আমার মৃত পিতার আদেশ মত আমি লালবাগ 

হতে সেনাদল অপলারিত কর্ব। তারপর--তারপর সেই অলৌকিক 
শক্তিধব পুরুষসিংহ হাঁযঘার আলি খাঁর কবরতলে নতজানু হয়ে ক্ষমা 

ভিক্ষা! করখ; প্রার্থনা জানাবো--ছে মহাযোদ!। হে হুর্মদ রণবীর, 

তোমার আশীর্ধাদ যেন আমায় বিয়-বর্দের মত ঘিরে থাকে । এ 

মাযুদ্ধে আমার জন্মভূমির মর্যাদা যেন রক্ষ! করতে পারি । আমি 

ইংরেজধিজয়ী হায়ধার আলির পন্তান--এ বিপুল মর্ধ্যা।' আমি যেন 
এতটুকু ক্ষুল্প হতে না দেই। 
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(টিপুর গ্রস্থান। করেক মুহূর্ত লেইদিক পানে অপলক দৃষ্টিতে 
চাহিয়া! রুণী বেগম চলিয়া যাইতেছিল। এই সময় বড় 

করুণ সলীত ভাঁসিয়া৷ আলিল। রুণী বেগম অন্ধকারে 

থমকিয়া দাঁড়াইলেন। গাছিতে গাছিতে 

সোঁফিমার প্রবেশ ) 
র।গান 

চল্ ওরে চল্, চঞ্চন পায়ে চল্, মুসাফির, 
থামিম নে আগে চল। 

এপারের বনে ফুল ঝয়ে গেছে 

বাশীটি থেমেছে 
আলোর কমল মেলিবে ন! শতদল 

দ্রিগন্তে তাই নভোনীল আখি 
বেদনায় ছল ছল। 

ওরে চল্, ওরে চল্ ॥ 

রুষ্ণ! কাবেরী নধীর ছু'তীরে ঢেউগুণি ভেঙ্গে পড়ে 
।- বুনো হাঁস আর বলাকার মালা উড়ে যায় আধারে 

মীশূর মধু চন্দন ত্বনে জলে ওকি দাবানল ! 
নন্দনে যদি ক্রন্দন জাল! জুড়াবি কোথায় বল? 

8 ওরে চল্, ওরে চল্ ॥ 

রুণী। সোফিয়া 

সোফিয়।। কে! বেগম সাহেব! সেলাম। 

রুণী। তুমি এ বিষাদের গাঁন কেন গাইছ বালিকা? 

লোফিয়া। আজ থে শুধু এই গানই গাইতে হয় বেগম সাহেব! ! 

রুণী। না, না, অত দুঃখের গান আমি গুনতে পারি না, আমার 

চোখ জলে ভরে আসে ! তুমি যাঁও--তৃষি চলে যাও।"ং'কেন এনে" 

খরস্দ্বিন পরে কেন এসেছ তুমি আমার প্রাসাতে'”'এ বেদনার দীর্ঘাস 

ফেলতে ? 
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সোফিয়া । বেঘনার দীর্ঘশবাশ আমি কেন বয়ে আনব! সেষে 

তোম'রই প্রাসাদ মধ্যে জমাট বেধে রয়েছে! দেখছ না, চারিদিক 

ঘিয়ে ফি নিখিড় আঁধার নেমে এসেছে, আধার রাতে আসব বলেছিলুম 

-**তাই তো, আমি আজ এলুম। 

'রুণী। আমার প্রাসার্ে আধার রাত ! একি তবে সেই কালরান্রি! 

সোফিগ্না। বেগম লাহ্ধা, ভোমার স্বামীকে তে। দেখতে পাচ্ছি 

না! কোথায়'*'কোথায় তোমার শ্বামী ? 

রুণী। তিনি লালবাগে-- 

সোফিয়া। লালবাগে! বড় আধার রাত-পথ চিনে আসতে 

পারবেন তো? 

কুণী। লোফিয়া--সোফিয়া ! ূ 
পোফিয়া। সুলতান হয়তো! আগতে পারবেন, কিন্তু তোমার পুত্র 

দুটী কোথায় বেগম সাছেব1? তার! যে নিতান্ত বালক; অন্ধকারে পথ 

হারিয়ে লা ফেলে! তাদের খুঁজে দেখ, তাদ্দের বুকের ভেতর আগলে 

রাখে।' বুকের ভেতর আড়াল করে রাখো। [ প্রস্থান 

রুণী। সোফিয়া! লোফিয়া! একি লর্বনাশ। ইঙ্গিত করে গেলে 

ভুমি! মোয়াঘউদ্দীন--আবছুল খালেফ-_মোয়াজউদ্দীন__আবছুল 
খাপেক-_ 

( মোয়াঘউদ্দীন ও আবছুল খালেকের প্রবেশ ) 

উত্তয়ে |. মাঁ-মা--মাগো- 

4 কনী। আমার বুকে আয়--বুকে আর- 
ন্ খালেক। মা,কি হয়েছে মা? কীঁপছ কেদ? 

- ক্ষনী.. বুঝি খর্মনাশ করেছি,**কক্ষিরের কথায় বিশাপ করে বুঝি 
জবি খলগানের সর্বনাশ করেছি। . পরী লালহাগ--& লালবাগ- 
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( টিপুর প্রবেশ ) 

টিপু। লালবাগ--লালবাগ ! লালবাগের পথ ধরে এম অপরাজের 

টিপু সুলতানের ভীষণতম পরাজর ! 

রুূণী। পরাজয়! 

টিপু । দেন! অপনারিত করে দিয়ে একাকী সেই কধরভূমে 

নতঙানু হয়ে প্রার্থনা কচ্ছিল্ুম। অকক্ষ'ৎ দেখনুম, কাধের নদীর 

জযক্রোত পার হয়ে অগণন শক্রনৈগ্ত এপারে চগে আসছে! তাঁরা কোন 

বাধা পেল না, একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'ল ন1; বিনা রকুপাতে 

এতক্ষণে হয়তো তার! প্রীরপত্তনে প্রবেশ করল । 

রুণী। হজরৎ--হজরৎ-_ . 

টিপু। কিন্তু কেন, কেন এমন হ'ল রুণী বেগম! আমার মহান্ পিতা 

তোমায় যে শ্বপ্রাদেশ শোনালেন-- 

কণী। হজরৎ-শ্বপ্রাদদেশ আমি শুনিনি ! 

টিপু। তুমিশোননি? তবে? 

রুণী। গুনেছেন এক ফকির । 

টিপু । ফকির! ফকির শুনেছে! একথা মামায় আগে বলনি 

কেন আগে বলনি কেন? 

রুী। স্ডিনি নিষেধ করেছিলেন! বলেছিগেন, তা হ'লে আপস 

বিশ্বাস করবেন না! 
্ 

টিপু । বিশ্বাপ করব না-বিশ্বান করব না! হায় রুমী বেগধ,-- 

হার বৃদ্ধিষ্বীন] নারী, তোমারই মতিভ্রংশের জন্য আদ টিপু স্ুলতানকে 

এই পরাজয়ের গ্লানি সইতে হ'ল ! 
রুণী। "হঞ্জরৎ-- 
টিপু। কিন্ত কোথায় সে ফকির? একবার--একবার ঘণ্ঘি তাকে 

সামনে পাই 
(লালী করিম শাহকে ধরিয়! লইয়া আখিল) পূত্রদ্ধয় সহ 

কণী বেগমের প্রস্থান ) 
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লালী। 17616 79 €1)6 [7510 501060 1 ঢ815 0 ০8 মাথা, 

টিপু। এফি! কব্মিশাহ? 

লালী। হ্যা--ফকির সাজিয়! কেল্লায় আপিল-- হামার কেমন সণ্ডেহ 

লাগিল। 562181)11) 1 10110%60 1911, ছুম্বনকা সাঠ মিলিট হইটে 
বর্থনি কেল্লা হইটে বাহার জালিলো."'] 81765160110 590০9, 

508101)80 ৪/80 1115 1098105-- 800 101 1066 5 2101! 

ফকির কোঠায়! 17613 0৮1 010 11610 79110) 98110 

(তোপধবনি ) 

টিপু। ইংরেজের তোঁপ্ধবনি ! সব বুঝি শেষ হয়ে গেল! 

লালী। 1০--700 (501681, হামাডের 50108579 উহ্থাডের বাটা 

ভবে। জামি যাচ্ছে, জান ডিবে, কেল্লা! গিটে ডিবে না । [প্রস্থান 

টিগু। করিমশাহ ! তুমি আক্জ আমার কি সর্বনাশ করেছ জানো? 
করিষ ছ্বানি দ্ুলতান, আমিহি তাহিত জ্ঞানশৃন্ত পশুর হ্যায় 

কাধ্য করেছি । জমায় আপনি শান্তি দ্বিন ! 

টিপু। শাহ্ি--তোমার শান্তি ! (পিস্তল তুলিলেন ) 

না, তোমার দেহে বয়েছে আমারই পিতৃরক্ত! আজ বখন 
জামার পবাপ্রয় তবশ্রন্তাবী,,* মান জভ্রম, জন্মভূষির মর্যাদা] সবই যখন 

ছাঝাতে বসেছি, তখন এ মুহুর্তে আর পিতৃরক্ত পাত করে আমার পাপের 

তরণী কানায় কানায় পরিপূর্ণ করধ ন1! 

করিম । হজরৎ-- 

টিপ্ু। আমি জানি করিমশাহ, আমার গ্রতি তোমার ক্রাধ, আমার 

'ছ্পর তোমার আক্রোশ? মহীশুর মসনদ লোভের দুণিবার আকা! 

তমার ভত্তরকে উচ্ছেলিত করে তুলেছে! বেশ, নাও ভাই, মদন নাও 
শ্হ্যানছের লঙ্গে আছি লর্বাহঃকরণে, সানন্দ চিত্তে আমার পিতার সমস্ত 
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বিত্ত, এশ্ব্যয, এ রাজ্যোর বথাসর্যন্ব তোমার হাতে তুলে দেব। . কিন্ত 
তোমার কাছে আমার একটা ভিক্ষা ...আমি তোমার আোঠ ভাই,--তোমার 
কাছে করজোড়ে শুধু এই একটা প্রার্থনা কচ্ছি; মসনদে বসতো! কয় তো৷ 
পুরুষ-লিংহ হায়দার আলি খাঁর পুত্ররূপে মাথ! উঁচু করে বসো--বিদেশী 
বেনিয়! কোম্পানীর গোলাম সেজে বোসে! লা-গোলাঁম সেজে বোসো না। 

করিম। ল্ুলতান! মহান সুলতান! আমি হায়দার আলি খার 

পুত্র, আপনার সহোদর ভ্রাতা । তবু আমার এই দেহের ভেতর এক 
আগ্রত পণ্ড বিচরণ কর্ছে। আমার ভেতরের সেই পণ্ড, সেই শরতান 

আমার গ্রপুবূ করেছিল শ্বদেশের এ মহ সর্বনাশ করতে ।"**সেই পশ্কে 

যখন আপনি বধ করলেন না, তখন--তথন তাকে ব্ধ করব আমি 

নিজে । ধাই, ইংরেছের সঙ্গে এই ভয়াবহ যুদ্ধে আমার জন্মতুমির 
পদ্ধতলে বজ্ছিান করে আসি, সেই জাগ্রত শয়তানকে] | প্রস্থান, 

টিপু। করিমশাহ! করিমশাহ! নাযাক্--প্রায়শ্চিত করুক-- 

প্রায়শ্চিত্ত করুক। ( তোপধ্বনি ) 

€ রুণী বেগম, মোয়াজউদদীন ও আবছুল খালেকের প্রবেশ ) 

খালেক। এ্রত্রবাগ্ধ্বনি। (ব্যাণ্ড বাঁজিল) 
টিপু। ইংরেজের বাছধবনি! ইংরেজের বুঝি জয় হণল। 

মোয়া । বাবা--বাব।-- 

টিপু। আর--আয় মোয়াজুদী'ন--আয় আবছুল খালেক, আমার 
কাছে আর! ওরে তোরা যে রাজার ছলাল হ'য়ে জন্মেছিলি--আমারই 

বুদ্ধির দোষে আঙিই তোদের আজ ভিথারী সাজালুম। 

( সৈয়দ গফ ফরের প্রবেশ ) 

গফফর। হজ্জরৎ-- 

টিপু । কে? লৈয়ঘ গফফর! কি সংবাধ | দুখ নত করে থেকো?” 
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না, আজ আমি জব আঘাত সইতে প্রস্বত। বল ভাই, কি সংবাদ? 
আমার লালবাগ ? 

গফফর। লালবাগ ছষযমনেব অধিকাণে ! 
টিপু। চঘমনের অধিকারে | আর কেন,যাও সন্ধিব জন্তে দত পাঠাও 

যে সর্ত চায় ইংবেজ--যাও-- যাও-- [ সৈয়দ গফ ফবের প্রস্থান 

রুণী। হৃত্ররৎ, আপনি সঙ্গি করযেন না! 

টিপু । টুপ, কথা কয়ো না-নীববে কাদে! শুধু, সন্ধি আমায় 
করতেই হবে। 

(মশিয়ে লালীব (প্রবেশ ) 

লালী। 1০1 ০! 1 080৮ 1761 সপ্ডি হোবে না। 

টিপু। লালী--। 
লাগী। হামাব পাঁচশে! কামান তৈরী আছে, উদ্মে বারুদ ভগ্তি 

আছে,--একধার-কেবল--কেবল একবাব হুকুম কণো স্থুলটানঃ ৮ 

170100160 02111005911] 1081 1109 75515000150 11005 ! পাচশো। 

কামান এক সঙ্গে গঙ্জন করুক ৪০ ডুধমন লোক ৮111 199 £80800 

(0 891789,--লব ডুবমন ছাই হইয়া! যাইবে। টুমি হুকুণ ডাও, হানি 

কামান ডাগিটে যাই,-কামান ভাগিটে যাই। 

টিপু । নানা, কামান ঘাগতে পাঁষে ন।। প্রীলালবাগে আধার 
পিতার লমাধি, হায়দার আলি খানের কবরগাহ! শক্র বিনাশ করতে 

[গে আমি আমার পিতার কবরে গুলি চালাব ? নাস্না-_সে হবে ন। 

লালী। নিশ্চল দাড়িয়ে থাক। আমি লন্ধি করব! লক্ষি--সন্ধি-- 

( সৈয়ঘ গফ.ফরের প্রবেশ ) 

গফুফর। অন্ধির লর্ভ বড় ভরাবছ হুজ্রৎ| বলতে আমার জিহ্বা 

বড়িত হযে সালে ] 
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টিপু । তবু বল.*.কি চায় ইংরেজ? ্ 

গফফর। তারা চার প্রতিভূ স্বরূপ-_- 

টিপু। কাঁকেচায়? 

গফ.ফব ! মহীশরবাশীর জীবনানন্দ নিধি এ আপনার যুগল সম্তানকে । 
লালী। ৮৮11৪ 1 1)10 0১65 0216 10 58৮ 50 ! 

টিপু । আমার সন্তানদ্বের পেলে তারা আমার পিতার সমাপি ঘি 
পরিত্যাগ কর্ধে? 

গফফর। হ্যা! 

টিপু । আবদুল খালেক-__মোয়াজুদ্দীন-_ 
(উ্রকে সৈয়ঘ গফ ফরের হাতে দিলেন ) 

যাও, নিয়ে যাও-_ 

লালী। 991610 ! 

টিপু । লালী-লালী--একটী কণা নয় সৈনিক! পাথবের মত 

ধাড়িয়ে থাক। 

রুণী। স্বামী, গ্রহ! আমার পুত্র- 

টিপু। চুগ, পুত্র শুধু' তোমার নয়--ওর। আমা ও পুঞ্ ! ওই দেখ 

আআ ছল ছল চোখে ওরা গুধু জোমার পানে তাকাচ্ছে লংশআমাপ 

পানেও তাকাচ্ছে। 

উভয়ে । বাব--বাঁধা__ 
টিপু । বাবা--বাবা- (আলিঙ্গন করিতে গেলেন ) 

টীপু। নান! লরে বা। আমার বাজ্য, এশ্বর্ধা, সর্বস্ব চলে যাক্-*' 

জীবনাধিক প্রির সন্তান হারিয়ে-কেদে কেদে ছুই চক্ষু অন্ধ হয়ে বাক, 
তবু...ততু আমার পিতার লমাধি অপথিতর হবেন আমি সইতে পারব 

না।,(চুলে বা-_তোর। চলে যা, সহী ৮ ৫ 
বি 



তৃতীয় অঙ্ক 
প্রথম হৃষ্য 

নিজামের প্রমোদ গুহ 
নিজাম ও হরিপন্থ 

নর্তকী নৃতা করিতেছিল। 

নিজাম। আঁচ্ছা॥। আচ্ছা, বছৎ আচ্ছা! কি, কেমন দেখছ 

হরিপন্থ? 

হরি। তামন্দকি! নিজাম বাছাছরের প্রমোদ গৃছে দেণী বিদ্বেশী 
নর্তকীর বা! আমদানী দেখছি'''ইতিহাসে আর কোথাও মিলবে ন|। 

মনে হচ্ছে যেন নারী রাজ্যে এলে পড়েছি । 

নিজাম। হাঃ হাঃ হাঃ তুমি রপিক বটে! রোগে মজুদ মাল 

এখনও তে! আমদানী করিনি । নৃতন বড়লাট লর্ড ওয়েলেশলির ভাই 
স্তর আর্থার ওয়েলেশলি আলছেন, তিনি এলে একেবারে সুন্দরীর ঝাক 

ছেড়ে দেখ। 

হরি। নূতন লাট লাছেব গুনেছি লর্ড কর্ণওয়ালিশের চাইতেও কড়া 
মেজাজের লোক। আর তার ভাই স্তর আর্থার ওয়েলেশপশি তো 

তলোয়ার শুক ছাড়া কথাই কন না। ঢালা হুকুম কবে বসলেন... 

নিজানের প্রাসাদে মারাঠ| সেনাপতির সঙ্গে শাক্ষাৎ করতে চাই। কি 

উদ্দেন্টে আসছেন--ফেন এ সাক্ষাৎ কামন1***তা। তিনিই জানেন। 
(প্রন্থন্নীর প্রধেশ ) 

প্রহ্বী। বাছেখ এলেছেন। 
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নিক্জাম। সাহেব! যা লঙম্মানে নিয়ে আত্ম! [ প্রহরীর প্রস্থান 
লাট সাহেবের ভাই এসে পড়েছেন হরিপন্থ ! ওরে কে মন্ছিস, 
»-নত্তকী--নর্তকী--. 

(ম'শিয়ে লালীর প্রবেশ ) 
লালী। [০ 0870106 £11] 7016259! নাচওয়ালী কি করিবে? 

'লাট বাহাডুরের ভাই আসিলে নিজাম বাহাডুর, হুরিপদ্থ***ছদু মুষ্পিম 

'দোঁনো বাইকে হাটে ছাট ডিয়! ইসমাফিক নাচিটে ঈঈইবে। 
( হরিপদ্থের হাত ধরিয়া) 

089121251 জাজ! নাজাত 17511781172 ! 

নিজাম। ম'শিয়ে লালী! তুমি অতফিতে এখাণে? 

লালী। বওুটা...বওুটা-..টুমার সাঠে বুট! করিটে নািল! 

হুরি। সেকি! তুমি আমাদের পক্ষে যোগ দেবে? 

লালী। 0£০0115 ! হামি টোমাডের পাঠে মিথিট হইবে! হিন্ছু 
সুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান--সকল আটী হাঁমরা মিলিট হইবে, এক মহাসাগর 

টীরে.*.ে। মহাসাগরকা £010970 5/9691 185 801 0715 00081 

18061-যাহার নাম আছে--0)5 5০০0০) 1)1515/ (খানিকটা পান 

করিয়া ) পার দ্য." 10000 7041 108101158100 0162561 কি করিবে ! 

হামার স্ুলটানের রাজট্ে রাঙাপানি চলে না, দে! বরধ কুছু পান করি 
নাই! 400. 0০% (বাকীট! নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিল ) 41)! 

০ 9৩ 216 511 11650951...লাল পানি খাইলাম *** এখন হানার সব 

বৃঙু হইলাম। | 

নিজাষ। হ্যাঁ-মাঁমরা তোমার বন্ধুরূপে গ্রহণ কর্গুদ পাছে! 
তোধীর আমি চঙ্িশ হাজার গোলন্বাজের অধ্যক্ষের পদে বরণ করতে 
প্রস্তুত আছি। 
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লাঙ্ী। নোক্রী! হাঃ হাঃ হাঃ বও্ কি বর নোক্রী করে? 

বও বওুর লাঠে মড. থায়'*'মৌঞ্জ করে। টোমরা হামার মডের বু 
আছে। নোকরী তো হামি কঙ্ছে সগটানের? 

হরি। মুলতানের নোক্রী কেন করবে? 

লালী। 76০59 স্ুলটান হামাকে মড্ খাইটে ডেক্গ নাঁটাই 

টাহার নোকুরী করিবে । 73809059 হামি সুলটানের নিমক খাইয়াছে 

টাই নোক্রী করিবে । : 
নিজাম! কিন্তু সে তোমাদের জাতির মহাশক্র-- 

লালী। শট? 
নিজাম। হয! তুমি কি জানন! সাহেব, টিপু সুগতান মালাবারের 

ত্রিশ হাজার ক্রিশ্চিয়ান শ্রীরলপত্তনে এনে ইসলামধর্ত্দে দীক্ষিত 

ক্করেছে। 

লালী। ঠিক করিয়াছে--৬611--701061656 01551908163 06 

81818051, ত্রিশ হাতার মুসলমানকে জোর জবরদস্তি কিয়] ক্রিশ্চিান 

কাঁরয়াছিল, সুলটান উহাডের আবার ইসলাম ধর্শে তজন| করিয়াছেন! 
[৮15 ৮60 001  পটুগিজ মিশনারী যেমন অবরজন্তী করিয়। অগ্ঠায 
করিল, সুল্টান সেই অন্তায়ের উচিট জবাব প্উলেন। ইছাটে অন্তার 

নি 

হরি | হায় অন্তায়ের বিচার-কর্তা আজ আর তুমি আমি নই মশিয়ে 
লাণী | আপ বিচারদণ্ড ছাতে নিয়ে বসেছে শক্তিমান ইংরেজ । 

' লিষ্ষাম। সেই ইংরেছের সঙ্গে কলহ করে তোমার দ্বোর্দও-গ্রতাপ 
আনিষ টিপু ুলতানও আজ হতবল। ইংরেদ্ের হাতে নিজের ছুই 
পুজকে সঙপর্ণ করে তবে তাকে সন্ধি তিঙ্গ কর্তে হল! 

এলীনী। 87 হ্যাঁআজ্ছা ডেকো,_ছাষি গুনিল, (১০৪6 (৪০ 



হয় অঙ্ক] টিপু সুলতান ৮৫ 

171115০55""শাজাডা আবডুপ খালেক আউর মোয়াজউদ্দিন এখন টোমার 

[21706 এ আছে! 

নিজাম । হ্যা! । 

লালী। একবার উচ্াডের আমি ডেখিটে পারে 2 চা 

2. 10190 01005] কটো। ডিন উহাডের ডেখি নাই! উহ্থাডের দেখিটে 

স্রলটানের 08170155107, না লইয়া! হামি টুমার এখানে লুকাইয়া আসিল। 

৮1৪5৩, একবার উছ্বাডের হামাকে ডেখিটে ডাও নিজাম বাছাডুর । 

নিজাম। দেখা করাতে পারি, কিন্তু কথা দাও...তুমি আমাব 

অধীনে চাকরী গ্রহণ কর্ধে? 

লালী। নোকরী! টুমার নোকরী ! আরে.**যো আডমী নিছে 

নোকর আছে উহার কাছে কি নোকরী করিবে? 

নিজাম । আমি নোকর! 

লালী। হাঁ, হা, ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পান্নীকে যে আধমী মসনডে বসির! 

সেলাম করে সে। বিনোকর আছে। হাপনাকে ও বাধশ। বলে, রাজ 

বলে, নিজাম বলে, নবাব বলে-'*লেকিন সার৷ ডুনিয়া আনে ও নবাব 

বাহাড়ুর না আছে'**ও আছে গোলাম বাহাড়গ। 

নিজাম। উদ্ধত ফিরিঙ্গি! তোমার এতদূর সাহস! তোমার এ 

উদ্ধতের জন্যে তোষায় আমি কি শাস্তি দিতে পারি জানো? 

_ শানী। শাষ্টি! 7১০০1 টুমি হামাকে কুছু শাষ্টি ডিতে পাবে লা! 

নিজাম। শান্তি দিতে পারি না? 

লালী। 1০1 7,001: 17676 নিজাম বাছাড়ুর, ১০৮ 1070) টাও 

ওপরওয়ালা ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর চামড়া শা আছে! ডেখে, 

হাষার চামড়া ভি শাডা আছে! 1০০৮1 17991 1 হাষ জা 

শাডা চামড়া ডেখিলে টুমি লোক শাষ্টি ডিটে পারে না, ট্রমি লো 

৬ 
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পারে কেবল মাথা নীচু করিয়াসেলাঁম করিটে। হামি সেলাম করিটে 

ঠিক জানছে না--৬/61] নিজামবাহাড়ুর, %০00 118:128069. £6116751, 

টুমি লোক আপনি ডেখাও, কিস মাফিক টুষি সেলাম করে। 
নিজাম । ওঃ সেলাম করতে জানো না! আচ্ছা! দেখাচ্ছি 

তোমায় কি করে সেলাম করে ! কৈ হ্যায়? 

(প্রহরীর প্রবেশ ) 

একে শুষ্থলিত করে কারাগারে নিয়ে বা 
লালী। ৬/210 500 16601)! 

( প্রহরী থমকিয়! দাড়াইল ) 

নিজামবাহাডুর হামি তোমাডের সাঠে মড খাইল, বওুটা করিল.." 

টাই শাড়া মনে শ্বাড। কঠা বলিল ! টুমি হামাকে সেলাম ডেখাইবে না? 

ঘ.০90]: 051৩1 ৬190 0020065 00915 | টোমার মুনিব বাছাড়ুর 

'আপিটেছে, এখন টে! হামি টোমাঁডেব সেলাম ডেখিয়া লইকে। 

কাঃ ছাঃ হাং। 
নিজাম। কে? কে আসছে-_স্তর আর্থার ওয়েলেসলি ! 

(ওয়েলেষলির প্রবেশ ) 
ওয়ে। 0000 8৮672815009 2161505 ! 

নিজাম 
ও আন্মুন...আন্ুন মহামান্ত গ্তার আর্থার ওয়েলেস লি! 

হরিপন্ক । 
(উভয়ে ওয়েলেস্লিকে সেলাম করিল) লালী হাসিয়া! ফেলিল। 

ওয়েলেস্লি তাহার দ্বিকে চাহিলেন ) 
ওয়ে। ৬10 51005! 

হরি। মশিয়েলালী। 
ওয়ে । 081 ০0 25 0090 01855 56156151০01 110 

9401. 
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লালী | 65, 5518619] ! 

ওয়ে । ৬61৮ 2190 10 5865 504 1৮ 96001 (করমদদন ) 

»শিয়ে লালী, টুমার ডেখা পাইলাম, স্ুটরাৎ কিছু কঠা! বলিবে। নিজাষ- 

বাহাড়ুর আউর হুরিপস্থের উহা! শুন! ডরকার, টাই কঠ৷ উহ্াডের স্বড়েশী 

ভাষায় চলিবে । কেমন, ম্শিয়ে লালী-_ 

লালী। 411] 02190 1 100620, উট্টম প্রস্টাব, উহ্াই হইবে। 

নিজাম । আপনি ঈীড়িয়ে কেন--আসন গ্রহণ করুন। 

ওয়ে; 10020৮0 ০1 নিজামবাহাডুর । মশিয়ে লালী, টুষার 

গ্রভু টিপু স্থুলটানের নিকটে 90105101515 21118006 অঠট বপ্তটামুলক 
বওটার চুকৃটি প্রেরণ করিয়াছিলাম। | 

লালী। 50195601817 £১11121706 ! 

[নজাম। বশ্ততামুলক বদ্ধুত] ! 

ওয়ে। হী, উহার অঠ-টিপু স্থলটানকে নামে মাত্র হামাডের 

মটীন হুইটে হইবে ; আর হামি লোক সকল শট, হুইটে."*সকণ আপড 

বিপড হুইটে টাছাকে রক্ষা করিবে। 

নিজাম। এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব ! 

ওয়ে। হা, বহুট উট্টম প্রস্টাৰ আছে। টিপু সুগটান ওখনও জবাব 

ডিচ্ছে না কেন মশিয়ে লালী? 

লালী। 79০995৩ স্থান এরপ প্রস্টাবের জবাব মুখে বলিটে 

রণ! বোড করেন, টাই যখন জবান ডিবাব ডরকাঁর হুইবে টাছার গোঁল! 
বারুড ইহার উপধুক্ট জবাব ডিবে! র 

ওয়ে । ] 59৪--]1 566! এই নিমিট্র বোঢ হয় মরিসাস্ স্বীপে 

সবলটান ডুট পাঠাইল? . 
লালী। 65১ 006 0010 10 মরিসাস! আফগানিস্থানের 1002 

্বামানশাছের নিকট হামাডের 106956002৩1 গিয়াছে। 



৮৮ টিপু হুগতান [১ম দৃশ্য 

ওয়ে । 4800. 65510 1 1070৬, হামি জানে, এমন কি নেপোলিয়ান 

বোনাপার্টের নিকট সুলটান ডুট পাঁঠাইলেন ! ইহার অঠকি? 
লালী। অরঠ সহজ আছে। এবার শেষ লড়াই হোবে। হিন্দুস্থান 

হুইটে হয় টিপু স্ুলটান--ন। হয় ইষ্ট ইত্তিয়া৷ কোম্পানী এবার খটম হ্ইয়' 
যাইবে। 

ওয়ে । 201060 166 00616 17065 221 এই শেষ লড়াই হোক! 

21051185106 1175076--01 006 1311051% 1100)-0105 11] 

5075155৪800 0176 00116100050 4165 মহীশুরক শের আউর বুটীশ দিংহ 

ভারটবর্ষে ইহার এক ঠাকিবে, আউর-_-এক যাইবে । নিজ!মবাহাডুর- 
নিজাম। বলুন স্তার আথার ওয়েলেসলি-- 

ওয়ে । 7111005 4000] 00109161900 01092110011) 1 216952-- 

নিজাম। কৈ হায়, শহাজাঘা1 আবছুল খালেক ও মোয়াজউদ্দীন। 

(নিজামের ইঙ্গিতে প্রহরী তাহাদের নিয়া আসিল ) 

খালেক । আমাদের আবার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ প্রহরী! এর! 

কারা? একি! মশিয়ে লালী ! তুমি এখানে? 

ওয়ে ৷ 0০01016 106169+.:00005 17616 10169.56), 129 1106 

876005 1 

| উভয়ে ওয়েলেস.লির নিকট গেল ] 

শাহজাডা, ম'শিয়ে লালী টোমাডের পিটার নিকটে টোমাডেক 

লইটে আঙিয়াছে। টুষি যাইবে? 

1 মোয়া। কেমন করে যাবো, আমরা তো বন্দী-_ 
ওয়ে । [০205 11005 ?16005 ! আজ হইটে ট্োমরা মু--মুত্- 

[ লালীর ছাতে তাহাদের আনিয়া দিলেন ] 

লালী। 51 100০1 জি51159]7 1 415 9598. 10915102 10159 । 



৩য় অঙ্ক] টিপু স্থলতান 

ওয়ে । ০, মশিয়ে! টিপু সুলটান ষখন কিছুটেই অধীনট। 
স্বীকার করিবে না, উহার অঙ্গে হামাডের শেষ যুদ্ধ আরস্ত হইবে, 
টখন অন্টক এই ডুই শিশুকে আটক বাঁখিয়। কি হইবে? গভর্ণর 

জেনারেলকে হুকুম অনুপাবে শাক্কাডা আবড়ুল খালেক ্মাউর 

মোয়াজউড্ডিন সম্পূর্ণ মধ্যাডার সঙ্গে মুক্টি পাইলেন । 

থালেক। সাহ্বে! 

ওয়ে । 151) ৮00 2০০9 1001 ০0100 0151545 1 30০00 0১৬, 

2০9০ 06! মশিযে লালী ৮৪7৮ ১০0 ০ 51191] 10660 20210 ! 

15161006? 

লালী। ৭0185 1710 00965 11606 25025] 1 15 005 

চ০0৫0) 1105015 চু! ০, 00057 00131105198 ৭0৫ 
[25561600061 002 976 01 17801)5 4১11 110)0 50120 1 

[ আবুল খালেক ও মোরাজউদ্দীনকে লইয়। প্রস্থান 

ওয়ে । নিজাম বাহাড়ুর ! 

নিজাম। স্যার আর্থার ওয়েলেসলি ! 

ওয়ে। নিজাম বাঁহাডুবকে যেন বুট চিণ্টাঘুক্ট ডেখাচ্ছে ! 

নিজাম। ভাবছি, ধে টিপু সুলতান আপনাদের অপমান করেছে 

**“তাঁর পুত্রর্দের আপনারা মুক্তি দিলেন! 

ওয়ে। অপমান! 

নিজাম। অপমান নয়? আপনাদের বশ্যতামুপক বন্ধুতার চুক্তি লে 

গ্রহণ কল্পনা । সবস্তে যুদ্ধ আয়োজন নুরু করল! 
ওয়ে। ডেখেন--টিপু সুলটান বুট 179021)0**যছট গোয়াড় 

আডমী আছে, ও তো হামাড়ের শট, আছে। শট, যদি 500910127 

81118006--] 00520 বপ্তটামুলক বগুতা স্বীকার না করিল, উহা 



৯০ টিপু স্থলতান [ ১ম দৃশ 

হামাডের কি অপমান আছে? যাহার] হামাদের বণ লোক আছে 

টিপুর অঙ্গে সকল যূড ঢে যাহারা সর্বড। হামাডের লাহাষ; করিয়াছে***টাহাও 

এ৯ চুক্টি শ্বাক্ষর না করিলে তাহাটে হামাডের অবশ্ত অপমান আছে 
বলিটে পারেন। কেমন কিনা? হাপনারা বলুন? 

নিজাম। তা--তা বটে। 

ওয়ে । উষ্টম। নিজাম বাহাডুর [17079 মে এখন হামাডের 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় বও আছেন। টাই গভর্ণর জেনারেলক। ইচ্ছা, নিজাম- 

বাহাড়র হাঘাডের অটীনটা স্বীস্গার করিয়া! সর্বপ্রথম চুক্টিপট স্বাক্ষর 

করিবেন। 

নিজাম । আমি আপনাদের অধীনত স্বীকার করব? 

ওয়ে। ডোষ কি আছে? 117 1018001061...10921॥ প্রকট কাজে 

তো। এক টিপু স্থুলটান ছাড়া হাপনারা সকলেই হামাডের অটান ভর্ট 

আছেন''কেবল সেই কণা মুখে স্বীকার করিবেন। 

নিজাম। পরিপন্থ! 

ওয়ে । হরিপন্থ কি বলিবে! মারাঠা, রাজপুট, শিখ 07৩ 15 

926 হাপনাডের সকল বওুকেই এই চুকৃটি পটে শিলমোহর ডিটে 

ফইবে। নিন্ নিজাম বাছাড়ুর, পহেল। দস্টখট করুন। 
নিজাম । কিন্তু-_ 

ওয়ে । 11 1 0209 9810 8105 18016 তো 211 10820 

টিপু সুলটান একপ চুক্তি পট্রে ঘপ্টথট করিটে ঘ্বণা বোড কৰিটে পারে, 

কিন্ত আপনাডের নায় ব্যক্তির এই মহঠ্ সম্মানে গৌরব বোড করা উচিট । 

নিজাম! আমায় একটু ভাববার অবকাশ-_ 

ওয়ে। [০5 ও 20100600015 1 বলুন, *স্টথট না করিবেন টে 

স্থাছি চলিয়া যাচ্ছে-- 



৩য় অঙ্ক] টিপু স্থলতান 
নিাম। না, না, স্তর আর্থার ওয়েলেস্লি, অধীনতার চুক্তিপত্র ঘাও 

-দ্বেশের কাছে যে বিশ্বাসঘাতকতা! করেছি, অধীনতার চুক্তি পত্রে প্রথম 

দবস্তখত করে--সে মহাপাপ সম্পূর্ণ করি। কৈ হ্যায়, কলমদানি** 

(প্রহরীর শীলমোছর ও কলমদান সহ প্রবেশ ) 
ওয়ে । 11750) 500 12810 02510508071 48100 20 00৩ 

115117855 1 0906181 হরিপন্থ, হাপনাডের পটু কে স্বাক্ষর করিবে । 

হাঁপনি ? 

হরি। না, আমি নই- 

ওয়ে। টবেকে করিবে? 

হরি। কে করবে প্রানি না--তবে একথা নাশ্চত জেনো স্তর আর্থার 

ওয়েলেস্লি, মহা রাষ্ট্রের আগর সর্বব বিষয়ে যত অধঃপতনই হোক না 

কেন ""'নিআাম বাহাদুরের মত আমরা অত তাড়াতাড়ি গোলামির 

চুক্তি পত্রে দস্তখত করিতে শিখিনি। 

ওয়ে। উট্টম, দেখা যাকৃ। হাপনার! না হয় একটু ধীরে ধীরেই 

শিখিয়া লইবেন । নিজাম বাহাদুরের মাঠা বন্ট সাফ. আছে'"'তাই 

চটপট শিখিয়াছেন; হাপনাডের বুডিি একটু মোট] আছে। 

হরি। সাহেব । 

ওরে। ক্রুদ্ধ হইবেন না। হাপনাডের সকলকেই পানি খাইটে ূ 

হইবে...টবে ডু একজন একটু ঘোলা করিয়া খাইবেন। হাঃ হাঃ 
হাঃ-_ 



দ্বিতায় দৃশ্য 
পুণায় পেশোয়ার প্রামা? 

নানাফাড়নাবীশ, কৃষ্ণাবাঈ, সিদ্ধিয়া, ভেসলা এবং অন্তান্ত সর্দিরগণ 

নানা। শুভ সংবাদ! বড় শুভ অৎবাদ শোনাতে আপনার্দের 

“ডেকেছি। ইংরেজের সঙ্গে এবার সকল বিবাদের অবসান ! 

সিন্ধিয়া। তাই নাকি? পেশোয়ার সঙ্গে ইংরেছের আর কোন 
বিবাদ ঘটবে না? 

নানা । শুধু পেশোয়া ন্, আপনাদের সকলের সঙ্গেই ভাবী কালে 

ইংরেজ কোম্পানীর সমস্ত বাদ বিসম্বার্দের চির অবসান হয়ে যাবে". 
যি". 

পিক্ধিয়া। যদি? 
নানা। আপনার! ইংরেজ কোম্পানীর ভয়ে তটস্থ হয়ে তাদের যে 

গ্রভুত্ব মনে মনে মেনে নিয়েছেন*'"তাছাড়াও তাদের নবরচিত চুক্তিপত্রে 

আপনাদের লবাইকে এই মর্দে স্বাক্ষর করতে হবে যে--আজ হতে 

আমর! আমাদের সমস্ত ম্বাধীনত! বিসর্জন দ্রিলুম, আমাদের পিতৃ 
পিতামহের স্বাপিত নিংহাসনে বদে আমরা বিদ্বেণী বণিক কোম্পানীর 
মঞ্জি মাফিক'''তাদের হুকুম অনুযায়ী রাজাগিরির খেলা খেলব--তা 

হলেই হবে ইংরেজের সঙ্গে সমস্ত কলছের চির-অবসান। 

কষণা। আপনি এরি বলছেন নানাফাড়নাবীশ ? চুক্কিপত্র-_ 
নানা। এইমাত্র হরিপন্থ হায়দ্রাবাদ হতে ফিরে এন..সে স্বচক্ষে 

দেখেছে, ইষ্ট ইঞ্ডিয় কোম্পানীর গভর্ণারের সেই নব রচিত চুক্তিপত্র । 
মিদ্ধিয়া। হরিপন্থ স্বচক্ষে দেখেছে 1...এই মর্থ্ে তার! চুক্তিপত্র 

' »চনা করেছে? 

.. নানা। শুধু রচনা! নয় সিদ্ধিয়া মহারাজ, চুক্তিপত্রে ইতিষধ্যে 
স্থাঙ্গর পর্যাস্ত হয়ে গেছে। 
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কষ? । স্বাক্ষর হয়েগেছে! কে স্বাক্ষর করলে? 

নানা । ইংরেজের সর্বাপেক্ষা অনুগত ভক্ত হায়দ্রাবাদের নিজাম 

বাহাঢর। 

কৃষ্ণা। নিজাম আলি খা! এখান হতে তা হলে হায়দ্রাবাদের 
স্বাধীনতা! লুপ্ত হয়ে গেল? 

সিন্ধিয়া। নিজাম আলি খ! ব্যতীত আর কে কে স্বাক্ষর করেছে 

নানাফাড়নাবীশ? 

নানা । এখনও আর কেউ করেনি, তবে ইংরেজ কোম্পানীর তরফ 

হতে পৃথক প্রস্তাব গিয়েছিল মহীশৃরের টিপু সুলতানের কাছে। 

কষ্ণা। টিপু স্থলতান কি জবাব দিয়েছেন ? 

নানা। টিপু স্থলতান ইংরেজের প্রেরিত চুক্তিপত্র ও তরবারি.-'এ 

উভয়ে মধ্যে তরবারি গ্রহন করে উন্নত শিরে উত্তর দিয়েছেন, ইংরেজের 

ইঙ্গিতে চালিত মেষের মত দুইশত বৎদর বঁচ1 অপেক্গা-আমি 

ব্যাঘ্রের মত মাত্র দিন বেঁচে থাকাও বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করি। ম্থুলতানের 

এই উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভৈরব নিনাদধে রণ দামাম। বেজে উঠেছে 

মহীশৃরের একপ্রানস্ত হতে অপর প্রান্তে! জন্মভূমির স্বাধীনতার রক্ষার 
এই প্রচেষ্টায় টিপু সুলতান ইংরেজের বিরুদ্ধে জেছাদ ঘোষণ। করেছেন । 

মহীশুরের প্রতি মন্দিরে, প্রতি মসজিদে হিন্দু মুসলমানের সমবেত 
কে প্রার্থনা উঠেছে--টিপু সুলতানের বিজয় কামন! করে। 

সিন্ধি। নানাফাড়নাবীশ ! 

নানা। এ যুদ্ধ আজ শুধ্ টিপু সুলতানের সঙ্গে নয়; আপনাদের 
প্রত্যেককে, ভারতের" প্রতিটি শ্বাধীননরপতিকে*'*"হুয় ওই অধীনতার 
চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে হবে, না৷ হর ইংরেজের সঙ্গে আপনাদের বুদ্ধ 

অনিবাধ্য। এখন বলুন সিদ্ধিয়া, বলুন ভোসলা রাজা, বলুন সর্গরগ্গণ 
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আপনারা কি চান? ইংবেজেৰ অধীনত! কিস্বা স্বাধীনতা খক্ষাব জন্ 

জীবনপণ সংগ্রাম ? 

পিদ্ধি। ছত্রপতি শিবাজীব প্রেবণাঁয় অন্রপ্রান্তি এই মাধাঠ 

জাতি স্বাধীনতা বিসর্জনেব পূর্বে প্রাণ বলি দেবে, নানাফাডনাবীশ 
আীবনপণ--মামবা কেউ সেই দ্বণিশ চুক্তি পত্রে স্বাক্ষব কবব ন1। 

সকলে । কেউ নয়, আমব] কেউ স্বাক্ষব কবব ন!। 

নানা। এই তা হলে আপনাদের তটুট সল্প? 

লিষ্ধি। নিশ্চয়! ন্বাধীনভ বক্ষা কববাব জন্য যে মুক্কদে 

প্রয়োজন হবে-_ মামরা ইংবেজ কোম্পানীব বিরুজে অস্ত্র ধাব্ণ কবব। 

নানা। সে প্রয়োজন বদি এই মুহূর্তে আগত হয় 

সিদ্ধি। এই মুহূর্তে! 

নানা। হ্যা, এই মৃহূত্তে। ওয়েলেসংলি সাহেব অঘ্ন্তে 

কবেছেন স-আপনাদের প্রত্যেবকেই তাদের দেওয়া জল পান কবণ্ 

হবে, পান করবাব আগে হয়াত শেহ জল কেউ কেউ ঘোলাটে কণ্ 

বেন, তবু শেষ পর্যযস্ত পান করতে হবেই । ইংব্জে সেনাপতির এ* 

আস্ফাঁলন.*.এ হতেও বুঝতে পাচ্ছেন না সিন্ধিয়া, যে অধীনতা গ্রহণে 

আম্গ্রণ আজ লষগ্র মহারাষ্ট্রের দ্বারদেশে ! 

শিন্ধি। আপনাকে তো বলেছ্ধি নানাফাডনাবীশ, হংরেজদে * 

আমন্্রণের সমুচিত প্রত্যুত্ব দেবার জন্যে আমবা অব্বধ। গ্রস্ত ৭ 

নান।। সত্যই যদি প্রস্তুত আপনার সত্যই বন্দ আপনারা সঙ্থ 

করে থাকেন, স্বদেশের স্বাধীনত। জীবনপাতেও অক্ুন্ন রাখবো তাহ" 

আস্মন সকলে'. পেশোয়া, পিন্ধিয়া, ভোলা, মহারাষ্ট্রের সমগ্র শা€ 
লন্মিলিত ক'রে--জামর! মহীশুরপতি টিপু সুলতানের সঙ্গে একযোঠ 

আ'ক্রমণ করি, বেনিয়া কোম্পানীর লিপাহী ও নিজামশাহী ফৌজকে 
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তাদের চিবতবে বিধ্বস্ত কবে দ্বিয়ে-*'বক্ষা কবি ভারক্তে স্বাধীনতা "' 
বঙ্ষা কবি 'মামাদের জাতীয় গৌবব। 

শিন্ধ। জাঁভীষ গৌরব বক্ষা করতে যহাবাঞব শক্তি সম্পৃণ লক্ষম 
তাব জন্তে টিপু শ্ললতানের সঙ্গে আমর যোগদান কবব কেন 

নানা । কাধণ আমানের উভয় শক্তির একই লক্ষ*.*একই সাধন।। 

যহীশুব শক্তিকে আমব। সাহাধ্য করতে চাই, কাবণ টিপু শ্ুলতান আজ 
ভাবতের মুক্কিসাধনায় আমাদেব জাতীয় নেতা। 

ভেশসল1। টিপু স্ুলতানকে আমাদের জাতীর নেতা স্বীক্কাব করি না। 

সিদ্ধি। টিপু আমাদেব জাতীয় শত্র-_ 

কৃষ্তা। ভে 1সল। বাজা, সিন্ধিয়। মহা রাজ--- 

লিন্ধি। হ্যা, পেশোয়া জননী, টিপু সুলতান আছ মহারাষ্ট্রের 

আতঙ্ক , তাব বিপুল বাহিনী--অফুরন্ত বণ সন্তান ! 

ভেশাসলা। টিপুষদি আজ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে ধংস হয়ে যায়, 

তা হ'লে গ্রবলতম প্রতিঘন্দী হতে আমর! যুক্তি পাব। 

নানা । "তা হলে-_তা হলে টিপুর মৃত্যুই আপনার! কামনা করেন ? 

টিপু স্বলতানের পতন হু”লে এ দেশের অবস্থা কি হবে বুঝতে পাচ্ছেন 
আপনাবা? হিমালয় হতে কুমারিক1 পর্য্স্ত বিগ্লাট এই ভৃভা গের একমুঠা 

ধূলোও আব আপনাদের আকড়ে ধরবার অধিকার থাকবে ন1। স্বদেশের 

গুলি মুঠি হাতে তুলে নিতে হ”লে-"শ্মরণ রাখবেন, ভার আগে মাথ! নত 

ক'বে প্রত বলে অভিবাদন কবতে হবে এ ষ্ট ইত্ডিয়৷ বণিক কোম্পানীকে। 

কৃষ্ণা । সিন্ধিয়া! ভোসলা! আপনাদের সকলের নিকট আমার 

বিনীত অনুবোধ, আজ যুদ্ধে বিরত থেকে আপনার] দেশের এ সর্বনাশ 

হতে দেবেন না। 
শিন্ধি। নান পেশোয়া ননী, আমর টিপুর আধিপত্য স্বীকার 

করতে পারব না--কিছুতেই ন।। 
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কষ)া। লিদ্ধিয়া---লিন্ধিয়।-- 

ভোঁসল! | শুধু সিদ্ধিগনা নন্_-মামবা কেউ টিপুব প্রতৃত্ব মান্তে 
বাজী নই । এবং পেশোফ্লাও যাচে তাকে এতটুকু সাহাধা না করতে 
পাবেন..'ষেজন্গ আমর! সাধ্যমত চেষ্টা করব। 

(পেশোয়ার প্রবেশ ) 

পেশো। পেশোযাকে আপনাব। কিসেব বাঁধ দেবেন ভেশাসল! বাঙা1? 

ভোসল।। মহামান্ত পেশোয়া--। (সন্লেব অভিবাদন ) টিপু 
শ্লতানেব সঙ্গে--. 

পেশে!। টিপু সুলতানের সঙ্গে আমায় যোগ দিতে দেবেন ন1? 
তা হ'লে আমি ইংরেজেব প্রতুত্ব মেনে নিই” এই আপনার! চান্? 

সিদ্ধি। না, ইংরেজ যদি পেশোয়াকে আক্রমণ কৰে, আমর! 

পেশোয়ার মধ্যাদ! রক্ষা কবতে সম্পূর্ণ সক্ষম! আমারে বাহছবল-- 

পেশো। আপনাদের বাছবলের পবীন্দ। দিন গে 'মাপনার-**নিজ 

নিজ বাজে ফিরে গিয়ে আপনাধেব নিবীহ এ্রজাঘেব ওপর । শক্তিও 

আস্ফালন করুন গে, প্রমোঁগুছে আপনাদের হীন চাটুকবদের কাছে। 

আপনাদের সাছাযো যদি পেশোধার মর্যযাদা1 রক্ষা কবতে হয়, তা গলে 

তা'ব আগেজে মর্ধ্যাদ! যেন চুরষার হয়ে ধূলোব সাথে মিশে যায়। 

সিদ্ধি। পেশোয়া-পেশোরা-- 

পেশো । টিপু সুলতানের সঙ্গে যোগ ধিলে আপনাদের অপমান 

হবে? নিছেব দেশকে যাবা রক্ষা করতে পাবে না--তার্দের বলি 

অগানুধ'*আর আমি হিন্দু টিপু মুসলমান"*.এই ভেদ জ্ঞান কবে -'দেশকে 
বক্ষ খববার একমাত্র হ্বযোগ যাঁর! পবিত্যাগ করে--তার! শুধু অমানুষ 

নয়, তার! ঘর্ধর, শয়তান। আপনাদের মনোবুপ্তি আব পশুর মনোবুতি 

একস গাঁঝে কোন তফাৎ নেই! 
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সকলে। সাবধান--সাবধান পেশোয়া-_ 

পেশো। পেশোয়াকে সাবধান করবার আগে নির্জেরা সাধধান 

হও মুর্খ রাজা! বিদেশী ইংরেজ আমাদের শক্র-..আর তোমরা 
আমাদের ঘরভেদ্দী শক্র। তোমাদের আণি শৃঙ্খলিত করে রাখধ ! 

প্রহরী-- 

কুষ্ণা। পেশোয়া__পেশোয়া---. 
লানা। পেশোয়া! পেশোরা; এরা যে আমাদের আমন্ধিত 

অতিথি! এদের এত বড় অসম্মান-_ | 
পেশো। অতিথি--ওঃ--অতিথি! না? নানাফাড়নাবীশ, ঠোমার 

মহান্ মন্ত্রে উজ্জীবিত পেশোয়া অতিথির অসম্মান করবে না! যান্-- 
আপনারা মুক্ত । [ মহারা্র-নায়কগণের প্রস্থান 

কৃষ্ণা । নানাফাড়নাবীশ, মনে হচ্ছে পেশোয়াকে মহারাষ্ট্রের 
শক্তিমান নায়কমগ্ডলী বুঝি আজ চিরতরে বর্জন করে 'গেলেন ! সতিই 
যদি ইংরেজ এ রাজ্য আক্রমণ করে পেশোয়া এদের কারু পাহাব্য 

পাবে না! 
পেশেো!। ভয় করোনা মা ইংরেজ আমার রাজ্য আক্রমণ করবে না। 

তার আগে তাদের আক্রমণ করব আমর! । 
কক । আমরা! 

পেশো । হ্যা, টিপু স্থলতানের সঙ্গে মিলিত হয়ে। 
নানা । টিপু সুলতানের সঙ্গে মিলিত হবে! কিন্তু আমার মনে. 

হচ্ছ পেশোয়া, লেনাপতি হরিপন্থ ওঁ অপমানিত মারাঠা নায়কগণের 
সঙ্গে সম্মিলিত হবে। সে এ যুদ্ধে সেন! পরিচালনা ঝরবে না। 

পেশো। তার জন্ঠ আতঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই নানাফাড়নাবীশ! 
দুরে সরে ধীড়াক্ হরিপন্থ, পরগুরাম ভাও”'*আমাদের বর্ন করে চলে 
যাক্ সি্ধিয়া, ভোসলা, হোলকার প্রভৃতি মারাঠা নায়কগণ-**তবু চিস্তা 
করো ন] নানাফাড়নাবীশ, চিহ্বা করো! নাঁ পেশোয়া-পননী ! ভারতের 
মুক্তি সংগ্রামে টিপু স্থলতানের পার্থ মুক্ত তরবারি নিযে দাঁড়াবে, 
পেশোয়া বাজীরাও-এর বংশধর এই বালক সেনানী ।, : 



তৃতীয় দৃশ্য 
জীরঙ্গপত্তন তোরণ-দ্বার 

টিপু ও রুণা বেগম 

টিপু । শৈয়দ গফফব নেই, বোরহান্দ্দীন নেই--একটু আগে 

'বিপক্ষের গুলির আঘাতে লালীও ধবাশায়ী হল! তবু-টিপু সুপতান 

এখনও বেঁচে বয়েছে ; কোন ভয় করোনা কণা বেগম । 

কুণী। প্রভূ শুনেছি আজ প্রভাতে সে আবাপ এসেছিল ? 

টিপু। কে? 

রণী। সেই মায়াধিনী জ্যোতিষী বালিকা! 

ডিপু। ওঃ! লোফিরা। হ্যাঁ 

রুণলী। সে নাকি বলেছে--আন্ যুদ্ধেব ফল অ'মার্ের পক্ষে 

কাণ্তত ? 

টিপু । কে বগলে! এ কথা তোমায় কে বললে? 

কণী। ছুঃলংবাদ---হাওয়ার আগে চলে প্রভুঃ তাকে শত চেষ্টা 

করেও কেউ নিরুদ্ধ রাখতে পারে না। কেল্পলাব সকলে মুখে ওই এক 

কথা; সকলের মনে ওই এক আতঙ্ক! 

টিপু । নানা, আতক্িত হবার প্রয়োঁঞজন নেই রুণী বেগম! আমি 

হ্দেষ নাশের জন্য হিন্দুর মন্দিরে পুজা উপাচার রণ করেছি, প্রতি 
খনসিদে খিনরাত্রিব্যাপী প্রার্থনার আয়োজন কবেছি-'"মহীশুর রা 

ভাঙারের দ্বার দ্বীন ঘঃবী অন্ধ আহুরের জন্ত মুক্ত করে দিয়েছি; অগ্তুত 

চিন্তায় কাতর হয়ে! না। যাও-নির্জনে ঘপে ম্বামীর বিজয় কামনার 

নীবরের ধাছে প্রার্থনা কর গে। খ্মদি যাই,হর্গের লিংহদ্বারে কমরুদ্দীন 

গা পাশদেশেন- 
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কণী। প্রত, হজবৎ। একাস্তই আবাব ষ্ধি বুদ্ধে যাবেন হজবত, 
বাপীব শেষ মিনতিটুকু বক্ষ! করে যাঁন্। 

টিপু । কি চ19, বল-- 

ক্ণী। লাবার্দিন আপনি অন্নাত--অভূক্ত অবস্থায় থেকে সেনা 

পরিচালনা কপেছেন, এ অবস্থায় আমি আপনাকে এমন করে বিদায় দিত 

পাবব না প্রভু! ধয়া কবে একটিবাব প্রাসাদে আম্থন *'সমন্ত আহা) 
প্রন্থত বয়েছে। 

টিপি। কণী বেগম, 'আব প্রাসাদে নয়--. 

রুণা। প্রভু, হজবৎ--. 

টিপু। বেশ, আছাধ্য এখানেই নিয়ে এল , তোমার তৃপ্তির জণ্চে 

মামি এখান হতেই তাহা গ্রহণ কবে ধাব। বাও--  [ কণীব প্রস্থান 
টপু। টিপু স্থপতানের আহাব! টিপু সুলতানেব বিশ্রাম ! 

(নেপথ্যে কোলাহল ও তোপধ্বনি) 

একি ! অকন্মাৎ হুর্গ প্রাচীব শিক এ তুমুল কোলাহল কেন? 

শক্রুপক্ষ কি ছুর্গ প্রাকান ভেঙ্গে দ্রিল? কি হ'ল ওখানে--কি হ'ল? 

[ গ্রস্থান 
(তুহব্বর জঙ্গ ও জনৈক দৈষ্ভের প্রধেশ ) 

সেনানী। সেনাপতি, চলুন আমরা প্রাসাদ দুর্গে প্রবেশ করি। 

তুছব্বর । চুপ, এখন নয়। দুর্গ গ্রাটীরের সামান্ত অংশ এই মাক 
গুগ্ন কবেছি, আমবা অতি সামান্য সংখ্যক যোদ্ধ। নেই পথে প্রবেশ 

করেছি । কমরুদ্দীন খা! প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। ইংরেজ সৈন্ত ও 

আমাদেব নিজামশাহী ফৌজ যদ্দি তাকে অতিক্রম করে এখানে আলতে 

ন। পারে, তাহলে এখন প্রাসাদ ছর্গে প্রযেশ কল্পে আগাধের বন্দী 

ৰ হতে হবে টিপু সুলতানের হাতে। 
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 এপনানী। ফেনাগতি-_ 

তুহ। গুথুভাবে অপেক্ষা কর, যতক্ষণ দুর্গ প্রাচীরের আর এক 

.. বিরাট অংশ ভেঙ্গে ফেলে আমাদের আরও অধিক জংখ্যক দৌজর দুর্গ 
মধ্যে প্রবেশ না করে'*.ততক্ষণ গুপ্ত ভবে অপেক্ষা কর। 

সৈন্ত। দেখুন--কারা আসছে 1-- 

ভুহছ। শোভান আল্লা! টিপু স্থলতানের ছুটা বালক পুত্র। অন্য 

সকলের আগে আমরাই যদি ওদের বন্দী করতে পারি প্রচুর পুরস্কার 
 দিলবে ! সরে এসো."'দরে এসো! [ উভয়ের অন্তরালে অবস্থান 

(শাজাদ! আবদুল থালেক ও মোয়াজউদ্দীনের প্রবেশ ) 
খালেক। কৈ, সুলতান তে? এখানে নেই। 

মোয়া। কিন্তু ম! থললেন, তার সঙ্গে এক সঙ্গে থাব। বড্ড ক্ষিধে 

পেয়েছে দাচা, কখন খাব আমর]? 

খালেক । ছিঃ কেঁঘে। না মোয়্াজউদ্দীন, পিতা এলেই আমরা সবাই 

মিলে থেতে বস্যো। এসো, তাকে খুদে নিয়ে আসি। 

(তুঙববরৰর্গের প্রবেশ ) 

১ তুহ। শাজাদা, আমার লঙ্গে এসো তোমরা, তোমাদের খান! প্রস্তত-- 

"খ্থালেক। কে তুমি? 

তুহছ। আখি... 

মোয়াজ। চেহারা ও কথাবার্তার ধরণ দেখেও বুঝতে পাচ্ছবন' 
স্ব! ?.ও. নিশ্চয় আমাঘের খানসামা*'লা হয় বাবুচ্চি। এই বান্দা 

তোর নাম কি? 

1ভুছ। আমি তোমাদের বান্দা নই হতভাগ্য শাহজাদা! আদি 

বিলাই ফৌনের ক্দধিনায়ক তুহববরঅঙ্গ। 

ঘোয়াজ। ই'--ইয়াফি হচ্ছে! তুমি কত বড় মাতববরজক্গ ও 
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এখনি দেখে নিচ্ছি । দাদ, উদ্লুকটা যেমন চাল দিচ্ছে, ওকে লাগাও 

তে। আচ্ছা ক'বে দশ কোড়া। 

তুহছ। চুপ কর বালক তুমি শাজাদা আবদগ খালেক? 

থালেক। হ্যা-_ 

তুছ। আর এ? 

থালেক। আমার ছোট ভাই, শাজাদ। মোয়াজ উদ্দীন! কিন্তু 

আমাদেব পরিচয়ে তোমার কি প্রয়োজন? কি করে তুমি আমাদেব 

কেল্লায় প্রবেশ করলে? 

তুহ। এসেছি ভগ্নধাৰ পথে; আমার পশ্চাতে আলছে ইংরেজ 
ও নিজামশাহী ফৌজ কেল্লা দখল কবতে--তোদাদ্বেব বন্দী 
করতে। 

থালেক। আমাদের বন্দী করতে? 

তুহছ। শোন, ভয় নেই ! গভর্ণর সাহেব বলেছেন, তোমাদের তিনি 

বাংলাদেশে কলকাতার সহরতলী টালীগঞ্জে প্রেরণ করযেন। মাসিক 

বৃত্তি পাবে-''তোমর। হবে টালিগঞ্জের নবাব। 

থালেক। ইংরেজেব বৃত্তি--! 

তুহু। হ্ক্যা--বুতি পাবে--বহুত আরামে থাকবে! এস শাহজাদ। 

আমার সঙ্গে-- 

থালেক। কিন্তু আমাদের দিয়ে গিয়ে তোমার কি লাভ? 

তুহ। তোমাদের ধরিয়ে দিলে ইংরেজ লয়কাদের কাছে প্র়ুব 
পুরস্কাব পাবে! । 

খালেক। আমার পিতা টিপু সুলতান এখনে] জীবিত! ৩" 
পুত্রদের ইংরেজের হাতে সমর্পণ করতে চাও! এ তত্যের জন্য পু 
সুলতানের কাছে পুরস্কার কামনা] কর না! বেইমান? 
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তুহ। টিপু স্থলতাঁন আমাকে পুরস্কৃত করবার কত শক্তি ধরে সে 
আমি দেখে নেব। এই শৃহ্ধালত করে নিয়ে আয় । 

(পেনানী তাহাদের বন্দী করিতে অগ্রসর হইল ) 

খালেক। খবরদার! খবরদার শয়তান ! 
তুহছ। বন্দী কর--বন্দী কর-- 

মোছা দাদাস্্ধাধ1- 

থালেক। বন্দী করবে? তাঁর আগে টিপু স্থলতানের পুত্রের হাতে 

এই নে নফর তোর পুরস্কার ! ( পান্ুকাঘাত) 

তুহ। জূতি! উদ্ধত সর্প-শিশু! ভেবেছিলুম জীবন্ত বন্দী করব 
তোমাদের; কিন্তু এত স্পর্ধা বখন--তখন এই শাণিত তরবারির আঘাতে 

এই নাও তরদ্ধত্যের যোগ্য শান্তি-- 

( পেশোয়ার প্রবেশ ) 

পেশোরণ | সে শাস্তি তুমি নাও তুছববরজক্গ-_ 

(গুলি করিল; তুহ্ববর পড়িয়া! গেল, সৈনিক পলাইল ) 

( টিপুর প্রবেশ ) 

টিপু । তুহ্ববরজঙ্গ ! তুছ্ববরজঙ্গ ! কোথায় সে দেশদ্রোহী বেইমান 
থালেক। আমাছের বধ করতে এমে--ওই দেখুন সে ধুলাশায়ী ! 

টিপু। একি! শয়তান নিহত | কে--কে বধ করলে? 
পেশো4 আমার মুক্লিম ভাইঘের জীবন রক্ষা করেছি আমি-, 

তাদের এই হিন্দু ভাই, যাধবরাঁও নারানণ। 

টিপু।, মাধবরাও নারায়ণ! অহারাষ্রের মহান পেশোর়া! আমি 

 জ্াগরক্জ না ্বাচ্ছর | মহারাষ্ট্রের মহান্ পেশোয়া, হিু-কুপ-গৌরব 
রাগ বাজীয়াও-এর বংশধর, আজ তার গুল্িম ভ্রাতার গৃছে। এই 
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সুশ্লিম-কুলকলঙ্ক আততায়ীর হাত থেকে, হিন্দু-ব্রাঙ্গণ ভূমি, রক্ষা করলে 

এই মুষ্লিম বালক দুটার জীবন ! পেশোরা মাধরাও নারায়ণ, আঙ্গ 

ভাগ্য-বিডন্বিত টিপু সুলতালের এমন কোন এরশ্বধ্য নেই-্ষা উপটৌকন 

দিয়ে তোমায় আমি অভ্যর্থন করি পেশোয়! ! 

পেশে!। অভ্যর্থনাব প্রয়োজন নেই মছান্ স্ুলতান। ভারতের 

মুক্তিসংগ্রামে তোমার পার্খে ন। দাড়িয়ে *ষে মহাপাপ করেছি এতদিন". 

'সআজ এসেছিলাম তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে । কিন্ত এখানে এনে আমাব 

সেনাপতি হরিপদ্থ বিশ্বাসঘাতকতা করল ; পমন্ত বাহিনী নিয়ে সে শত্রন 

সঙ্গে যোগ দিল। তাই একা এলুম তোমার পার্ে দাড়াতে । 

টিপু। পেশোরা, ভোমার সেনাঘল যদ্ধি বিশ্বালঘাতক--এ কাঁপ- 

সমরে তুমি এক কি কর্ষে আমার পারছে দাড়িয়ে? 

পেশো। যতক্ষণ পারি, প্রাণপণে যুদ্ধ করব। ইতিমধ্যে আম'র 

দ্বিতীয় সেনাদণ নিয়ে দক্ষিণ পূর্ব দ্বার দিয়ে স্বয়ং নানফাড়নাধীশ এসে 
পৌছুবেন-- 

টিপু। নানাফাড়ন।বীশ আপছেন ! তা হলে যাও পেশোগা, এই 

পথে পেবেলিপাটাল সেতু অতিক্রম করে তুমি তার লঙ্গে লঙ্গিণিত 
হওগে- 

পেশো। মুলতান-- 

টিপু। তুমিবুঝছ না! শক্র আমান বেষ্টন করে ফেলছে, আমা 

মাথার উপরে ষহত তববারি ঝুলছে ! এব্িপদের সময় তোমার আণ্ম 

আমার কাছে এমন নিঃসহায় অবস্থায় রাখতে পারি না। আমি চো 

মরেছিই, কিন্তু তোমার মত এমন একটা মহ্থাগ্রাণ আমার জন্যে অকালে 

ধ্বংস হয়ে যাঁবে, সে আমি হতে দেব না। বাও-্পেশোরা তু্দি যাও. 
নানাফাড়নাবীশের সঙ্গে মিলিত হওগে। যাও" 
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(পেশোয়াকে বাহির করির। দিলেন, 

রূলী বেগমের আছার্য্য লইরা প্রবেশ ) 

বণী হজরৎ-- 

টিপু। কে? রুণী বেগন- 

কুণী। আপনাব আহার্য্য--- 

টিগু। আহার্য্য! 

রুণী। আপনা এই পুত্র ছুটীও অভুক্ত, ওব! আপনাব সঙ্গে আহাৰ 

কববে খলে উপধাশী-- 

টিপু । এই কিশোর বালক ছুট উপবানী ! তবে দাও বে।ম- 

(টিপু স্থলতান পুর্ধদবের লইয়া! আহারে বসিলেন, 

ঠিক সেই সময়ে নেপথ্যে তোপধবনি ) 

কিহুল! কি ভীষণ আওয়াজ! 

(দূতের প্রবেশ ) 

দৃত। শাহনশা, ছুষমনেরা তোপ দেগে ছর্গের প্রধান দ্বাব েঙ্গে 

দিলে। 

টিপু। আ-- প্রধান দ্বার ভগ্ন! 

( আহাধ্য ফেলিয়! উঠিয়া ঈাড়াইলেন ॥ 

কুণী। উঠবেন না হজরত, আপনি উঠবেন ন1 ! 

টিপু। আর হলে! না রুমী বেগম, ওর! বুঝি আর আমায় আহীব 
করতে দিলে না! এ শত্জুয় জয়ধ্বনি |! শীঘ্র যাঁও, শাহজাদাদেব নিনে 

খ্রথান থেকে চলে যাও; চলে বাঁও। (বাহির করিয়া দিলেন) 

কে আছিল? 
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(বান্দার গ্রবেশ ) ্ 
আমার পবিত্র কোরাণ--আমার পবিত্র কোরাণ-- 
(বান্দার প্রস্থান ও কোরাণ লইয়। পুনঃ প্রবেশ ) 

এসেছিদ-__আয়--আযর ভাই, শক্র হুর্গে এসে পড়েছে! তাতে 

ভন কি? ওরে-দে"*'আমার হাতে বেধে ঘে--আমার এই শেষ যুদ্ধ 

যাত্রার প্রাক্কালে আমার পবিত্র কোরাণ-''আমার বড় আদরের ছেমায়েল 

নরিফ খানা আমার হাতে বেধে দিয়ে যাহাতে বেঁধে দিয়ে যা-_ 
(কমরুদ্দীনের প্রবেশ): 

কমর। হজরত হজরত! 

টিপু। কমরুদীন খা! 

কমর। আর কোন আশা নেই হঅরং, কাতারে কাতারে শক্ত গে ক 

প্রবেশ করেছে..চলে বান'''আপনি এখান থেকে চলে বান-. 

টিপু। কখনও নযন'"*আমার জন্মভূমিকে ত্যাগ করে আমি কোথাও 

বাব না। জীবন দ্দিতে হয়, ষে মাটাতে জন্মেছি সেই মাটার কোলেই 
জীবন লুটিয়ে ঘেব। 

কমর। হজরৎং"**শানশ।,*' 

টিপু । তুমি বাও, পেরেলিপাটাল সেতু পথে পেশ্োয়া ও 

নানাফাড়নাবীশ আসছেন.**দেখ তারা কত দুরে | 

[ কষরুদীনের প্রস্থান 
আমি যাই, পবিত্র হেমায়েল লরিক্ক সঙ্গে নিয়ে জামার দেশের 

অন্ত শহীদ্ হতে যাই. রি [্রস্থানোন্তত ' 

[ সহসা ইংরেজ সেনানীব প্রবেশ ) বে নুলতানকে ওলি ঝরিন। 
টিপু পড়িয়! গেলেন; পেনানী তাঁহার কোদরবন্ধে ব্ঈখচিত 

ছুরিক। দেখিয়া উহা লইবার জ্ত লুব্ধ হইল] . 
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দৈনিক চুরিক। লইতে চেষ্টা করিলে টিপু তাছাকে অস্ত্রাঘাত 

করিলেন, রুদ্ধ সেনানী পুনরায় টিপুকে গুপি করিল, 

টিপু পড়িয়৷ গেলেন। 

টিপু। ও:--পানু'ম না--আমার অন্মভূমিকেে আব নৃঝি রক্ষা কবতে 
পান্গুমনা! কফি করধ--লামি কি করব! জন্মভূমি, তোকে বাঢান্ে 
কেউ আমার পার্খে দাড়াল না। 

( কমরুদীন, নাঁনাফাড়নাবীশ ও পেশোয়াব প্রবেশ ) 

নানা। এসেছে, এপেছে সুলতান তোমার পার্খে দাড়াতে এসেছে 

'*জাগ্রত মছাবাষ্রের বিরাটবাহিনী নিয়ে...একি ! শুলতান, সুলতান । 

»€ তাহাকে ধরিলেন )1 

টিপু । এসেছ--এষেছ ভাই, এসেছ বন্ধু, তোমার মুষ্লিম ভাতার 

পান্থেধাড়াতে? কিন্তুষখন এ মিপনের আনন্দ পেলুম, যখন হিন্দ 

নূর্য্ের আলোর বন্ত। দেখলুম'**মহীশুর ভাগ্য রবি তখন ষে অস্তাচল 

পটে! 

নানা। সুলতানশ-ম্হান সুলতান --- 

টিপু ছ'চোখে আধার নেমে আপে, আমি ধাই, আমি যাই ভাষ্ট ' 

খামার দেশ (ইল, হিন্দুযুসলমান তোমরা রইলে। যাবার বেণা* 

তোমাদের কাছে আমার শেষ প্রার্থন। জানিয়ে যাই,***আমি পানুুম ল 

ফিগ্$ তোমরা পারষে'."তোঁমর। আপার দেশকে রক্ষ। কোরো ! 

নানা। মহাবীর টিপু নুলভান যাকে রক্ষা করতে পারলেন ন", 

আমর তাকে কেমন করে, কোন শক্তিবলে রক্ষা করব? বলে যান_- 

বলে ধান সলভান। ফেমন করে এ দেশকে বাচার, কোন মণ 

বাধ? 
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টিপু । সে ্র_হিন্দু-মুসলমানের ষিলন-মন্ত। এক! লি পারবে 
নাঃ এক মুসলমান পারবে নত্রিংশকোটী হিন্দু মুসলমানের ধাত্রী 
অননী-_ এ হিন্দুস্কানকে বঁচাবে--ত্রিংশকোটা মিধিত হিন্দু মুসলমান . 
সেজাগরণ দেখতে হয়তো! আবার আসব. আবার এ ভারতভূমিতে জন্ম. 

নেব...আবাঁর এ মাটাকে না ননী বলে ওগাম করব? আজ যাই”, 
অ'্জ বিদায়--বিদ্ধায়! 

| টিপু নানাফাড়নাবীশের বুকে ঢলিয়। পড়িলেন। জুর্ধ্য অন্ত গেল। 

ষবনিক| নামিয়া আজিল-ষে ধবনিকা শুধু নাটকের নয়,-- 
ভারত ইতিছালের গৌরবোজ্জর অধ্যায়ের 

শেধ ববমিক11'] 
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